
MAGISTRÁT ruĚsre PARDUBIC
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oddělení speciálního stavebního úřadu a doptavy
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V Pardubicích dne: 20. července201'2

Toto rozhodnutí
dne

RoZHoDNUTÍ
Magisttát města Patdubic, odbot dopralry' jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a IiI.

třídy poďe $ 40, odst. 4, písm. a) zákota č. 13/1,997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích,,)

t o z hod l

v ilzentvedeném poďe zákona č, 5OO/2004 Sb., sptávní Ťád, ve zněrlt pozdějších předpisů, na záHadě

žádostt Íyzické o'bby PavIaYráti|a, nar. 73.1,,7948, bytem Staté Htaďště 149, 533 52 Staré Htaďště,

podané dne 16.7.2012, ve věci zvláštníh o užívánl' - poiádán spottovních, kulturních, náboženských'

zábavnich a podobných akcí, jestliže by ii*i mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního

provozu na komunikaci č. II/324 aIII/0362 ve Statém Htadišti a Htadišti na Písku, spočívající v

poIádání závodu mopedů ,,X[V. Ročníku Stadion cup..' kde datším účastníkem spt{v"n!9 ::.:í 
p

špráva a i&žba silnic Patdubického kraje, se síďem Doubtar.ice 98,533 53, Pardubice, IC 00085031,

t a k t o :
v souladu s ustanovením $ 25 odst. 1 a odst. 6, písm. e) zákona o pozemních komunikacích a $
40 vyhtášky č. t04/L997 Sb., kterou se ptovádi zákon o pozemních komunikacích, ve znění

pozdě|ších předpisů

Íyické osobě:

povo lu je

Pavlu Vtátilovi, nat 13.L.1948

Staté Htadiště 1.49, 533 52 Staré Hradištěbltem:

1. zv|áštníwžívání silnice _ č.II/324 v Htadišti na Písku, Starém Hradišti

v úseku : od křiž. si]nic č. II l324 s III/0373 a III/ 2987 (rest. U Nouzů) v Hraďšti na Písku
po křiž. silnic č. II/324 sIII/2985 a III/0362 ve Starém Htadišti

2. zv|áštni lžívání silnice _ č. III/0362 ve Statém Hradišti

v úseku: od křiž' si-lrric č. III/0362 sII/324 aIII/2985 a ve Starém Hradišti
po ateálJIP ve Starém Hraďšti

Důvod zvláštního užív áni poÍáďání záx odw mopedů,,xlv. Ročník Stadion cup..

Doba twání zvláštnl'ho ažívánt: dne 1.8.8.201.2

Podmínky rozhodnutí :

1,. Žadatelsmí se sportovní akcí započít 
"ž }9 n^byt1-Íá*Í,Í!oci tohoto rozhodnutí.

vrultresto-pardubice'cz . úřední hodiri.: pondělí,l středa: 8 _ tz hodin, útery: S - ts hodin



2.

3 .

4.

5.

6.

7.

Předmětný úsek může smi žadate|užítv době v povolení uvedené je povinen wwžít všech možností
ke zkrácení doby zvláštního uživání.

Zadatel odpovídá za škody způsobené zvláštntnr' užívánkn, které vzniknou jeho zavtněním na
vozovce nebo na silničním pomocném pozemku v době užívártt'

Žadate| zajistt, aby obecní a městské úřady upozornily na po{ádání spottovní akce obr,ryklým
způsobem v obci.

Si]niční pozemek' na kterém budou umístěny občerstvovací stanice, po konání soutěže musí žadatel

uvést do původního Sta\'u.

Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí bude silniční správní úřad posuzovat jako porušení

předpisů pro zvláštnt užív ání silnic.

Toto platné tozhodnutí musí být nalryžáďán na místě přeďoženo si]rričnímu sptávnímu úřadu nebo

Policii cR-DI Pardubice.

8. Magistrát města Pardubice, odbor doptawy si r,ryhrazuje ptávo toto tozhodnutí změnit nebo zrrršit

budou-li to vyžadovat ryšší veřejné zájmy'

9. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, za otganízovátú a zabezpečeni prací za žadateIe

zoápovídá pan PavelVrátil, te|: 606660229.

Odůvodnění:

Silniční správní uřad obdržel dne 1,6.7.201,2 od fyztcké osoby Pav|aYrátia, nar. 1,3'1.1.948, b1tem Staré

Htadiště 149 , 533 52 Staré Htadiště, žádost ve věci povolení zr'láštního užívánt _ poÍádáni sportovních,

kultumích, náboženskýdn, zábavlúch a podobních akcí, jestliže by ii'rri moh1a být ohrožena bezpečnost

nebo pl,vnulost sl]ničníeo pÍoYozu na komunikact č.IIl324 a III/0362 v Htaďšti na Písku a ve Starém

Hradišti, spočívající r pořádánt závodu mopedů ,,xIV. Ročníku Staďon cup... Na záldadě souhlasu

vlastníka komunikace S.p"a'ya údržbysilnic PK ze dne 187,2012 a souhlasného Sanoviska PCR-DI ke

zvláštnímu užívántkomunikace ze dne 18.7.2012"č.'" KRPE,-97-3$/ČJ.2O1,2-17O6O6,aprotoževe věci

silrriční správní úřad neshledaI piekážky brántci ve r,rydání povolení a zárovei byly splněny zákonné

podmínlqó rozhodl nli, jak je ve ýoku uvedeno'

Poučení o odvolání:
Ptoti tomuto rozhodnuttmá účastník Íizeni ptávo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke

Krajskému uřadu Pardubického kraje, odboru dopralry' si]ničního hospodářství a investic s podáním na

Magistrát města Pardubic, odbor doptar,ry.

Ing. Vladimít Bakajsa ( ,,
vedoucí odboru '- Y

)
á-

obdrží:
Pavel Vtátil, nar. 1,3.1'.1'948, Staté Hraďště 1'49, 533 52 Staté Htaďště
Sptáva a u&žba silnic PK, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031

Správní poplatek za lrydání rozhodnutí lryměřen dle zákona č' 368 /92 Sb., ve zněni pozděiších předpisů, ve výši
tuu.- 1\-c.
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