Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
Č.j.: MUCB 18382/2017/OD/Ka
SPIS čj.: MUCB 15022/2017
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 7. 3. 2017

Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod
Komenského 516
Český Brod
282 01

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný silniční správní úřad dle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod, IČ 00663191, Komenského 516, Český Brod 282 01
ze dne 21.2.2017 a po předchozím souhlasu vlastníka komunikace (Středočeský kraj)
zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o., a vyjádření
orgánu Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, vydává podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povolení

zvláštního užívání silnice
stanovené § 25 odst. 6 písm. e) citovaného zákona, pro pořádání sportovních a podobných
akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
Silnice č.: III/1133 a III/11310
Trasa: Start závodu bude na sil.č. III/1133 u Podviničního rybníka, trasa závodu dále vede
po této silnici cca 5km na obrátku v Dolánkách (cca 150m za křižovatkou pod
Doubravčicemi ve směru na Kostelec nad Č.Lesy sil.č. III/11310) a zpět po téže trase.
Důvod: silniční běh „24. Českobrodská pečeť“
Žadatel: Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod, IČ 00663191, Komenského 516, Český Brod,
282 01
Termín: neděle 19. března 2017 od 10.00 do 12.00 hod.
Zvláštní užívání silnice pro sportovní akci „běžecký závod“ se povoluje za dále uvedených
podmínek:
1) Závod se uskuteční za plného provozu, závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí
dodržovat pravidla silničního provozu.
2) Pořadatel Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod zajistí pořadatelskou službu, která bude
řádně označena ( pořadatel – reflexní vesta), bude pomáhat při zajišťování bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu po celé trase závodu.

-23) Pořadatel zajistí přítomnost a spolupráci při organizaci závodu Městské policie Český
Brod.
4) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí a za organizační zajištění závodu odpovídá p.
Ing. Václav Čokrt, dat. nar. 21.9.1959, Na Křemínku 1244,Český Brod, 282 01.
5) Na start a na obrátku závodu budou umístěny tabule č. IP22 s nápisem „POZOR
PROBÍHÁ BĚŽECKÝ ZÁVOD“ a omezující svislé DZ č. B20a (30) – Nejvyšší dovolená
rychlost. Konec omezení bude označen DZ č B26 – Konec všech zákazů .
6) Instalované dopravní značení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1. 12. 2002), dopravní
značky budou umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích (III.vydání – účinnost od 1.4.2015). Dopravní značky musí být
rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., (účinnost od
1.1.2016), kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a musí být
v souladu s ČSN EN 12899-1. Po skončení závodu bude přenosné DZ odstraněno.
Účastníci řízení:
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod, Komenského 516, Český Brod, 282 01
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Odůvodnění
Povolovací orgán ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a po zjištění, že
nebudou omezena nebo dotčena práva a zájmy správce silnic KSÚS Středočeského kraje
p.o., žádosti vyhověl a rozhodl jako silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru
dopravy a OŽÚ MěÚ, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod.

otisk kulatého razítka

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
Účastníci řízení:
Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod, Komenského 516, Český Brod, 282 01
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Borovská 11, Praha 5, 150 21
Na vědomí:
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16
Městská policie Český Brod
Toto rozhodnutí podléhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
správnímu poplatku za zvláštní užívání silnice, a to ve výši 100,- Kč, který byl uhrazen již
před jeho vydáním.

