Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
čj. OSÚ-SSÚ/32112-18/3694-2018/Tu

Zpracovatel: Ing. N. Turková

Datum: 21.08.2018

Mandavan, z. s.
IČ 037 32 363
Studánka 334
407 52 VARNSDORF

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, vykonávající působnost
silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikacích, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, v dohodě s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním
odborem Děčín, dopravním inspektorátem, a v souladu s ustanovením § 25 odstavec 1 a odstavec 6
písmeno e) – pořádání kulturních akcí, vyhovuje žádosti zájmového spolku Mandavan, z. s., IČ 037
32 363, se sídlem ve Varnsdorfu, Studánka 334, ze dne 18.07.2018, o povolení zvláštního užívání
silnice II. a III třídy v průtahu obcemi na trase závodu „Tour de Zeleňák“, tj. Rumburk → Jiříkov →
Šluknov → Lipová → Lobendava → Horní Poustevna → Dolní Poustevna → Vilémov → Mikulášovice
→ Brtníky → Staré Křečany → Rumburk, při splnění následujících podmínek:
1. Termín konání akce:

dne 01. září 2018 (sobota)

2. Trasa závodu:

silnice II a III třídy v průtahu obcemi na trase závodu, tj.
Rumburk → Jiříkov → Šluknov → Lipová → Lobendava →
Horní Poustevna → Dolní Poustevna → Vilémov →
Mikulášovice → Brtníky → Staré Křečany → Rumburk (místní
komunikace 2. polské armády, Tř. 9. května, Lužické náměstí,
Máchova)

3. Důvod zvláštního užívání:
kontaktní osoba, telefon

sportovní akce „Cyklistický závod Tour de Zeleňák“
Mgr. Jan Novota, 777 809 468

4. Místo konání události bude osazeno přechodným dopravním značením, které bylo stanoveno
Opatřením obecné povahy čj. OSÚ-SSÚ/28448-18/3694-2018/Tu ze dne 23.07.2018, které nabylo
právních účinků dne 29.07.2018, a které je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
5. Po dobu konání závodu bude po trase realizována jednostranná uzavírka jednoho jízdního pruhu
dotčených komunikací s tím, že bude zachován jeden jízdní pruh o minimální šířce 3,0m. Úplná
uzavírka bude realizována krátkodobě na exponovaných místech a zabezpečena pořadatelskou
službou, dále v prostoru startu a cíle. Bezprostředně po průjezdu vozidel bude provoz v dotčeném
úseku obnoven.
6. V souladu s ustanovením § 79 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, jsou osoby pořadatele uvedeny v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.
Osoba pořadatele musí mít na sobě oblečený výstražný oděv (příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).
7. Po skončení sportovní akce budou dotčené komunikace v průtahu jednotlivými obcemi uvedeny
do původního stavu a předány zpět Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, provoz Děčín.
8. Žadatel zodpovídá za škody způsobené konáním sportovní akce.
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9. V průběhu akce ani později po jejím ukončení nebude docházet ke znečištění či jinému poškození
vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebude narušeno stávající silniční
odvodnění a nebude docházet k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
10. Po celou dobu konání sportovní akce bude zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného
systému, vozidel pohotovostní služby a vozidel linek veřejné autobusové dopravy s touto změnou:
•

Linka č. 001409 – V Rumburku bude trasa vedena z ul. Komenského po objízdné trase po
Tř. 9. května, ul. Nádražní a Máchova do zastávky Rumburk, žel. stanice, ve směru zpět
po své stávající trase.

•

Linka č. 001401 – Ve směru Rumburk-Jiříkov bude v Rumburku trasa vedena z ul.
Komenského po objízdné trase po ul. Tř. 9. května, ul. Nádražní a Máchova do zastávky
Rumburk, žel. stanice, ve směru zpět po své stávající trase.
Ve směru Jiříkov-Rumburk bude v Jiříkově trasa vedena po objízdné trase – ze silnice č.
II/263 po ul. Svobodova na ul. Filipovská a dále po stávající trase. Zastávka Jiříkov, nám.,
bude provizorně přemístěna do prostoru křižovatky ulic Čapkova a Svobodova.

•

Linka č. 512410 - V Rumburku bude trasa vedena z ul. Komenského po objízdné trase po
Tř. 9. května, ul. Nádražní a Máchova do zastávky Rumburk, žel. stanice, ve směru zpět
po své stávající trase.
V úseku Lobendava-Šluknov (přes Velký Šenov) bude umožněn průjezd autobusu (jedná
se o úsek, který není dle dopravní situace vyznačen jednostrannou uzavírkou), dále bude
trasa vedena po objízdné trase po silnici č. II/266 do Rumburku.
Nebudou obsluhovány zastávky: Šluknov, Benar; Šluknov, Království, přádelna; Šluknov,
Království, Jednota; Šluknov, Království, kostel; Šluknov, Království, křížek; Šluknov,
Království, samota; Jiříkov, kopec; Jiříkov, nám.; Jiříkov, koup; Jiříkov, předměstí;
Rumburk, zámeček; Rumburk, Desta.

•

Linka č. 512407 – spoji č. 204 (příjezd do zastávky Staré Křečany, Brtníky, nám. v 10:55
hod.) bude umožněno otočení v křižovatce silnic č. II/268 a III/2657 za asistence
pořadatelské služby. Spoje č. 203 a 204 nebudou používat přívěsy na jízdní kola.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že správní orgán vyhověl podané žádosti všem účastníkům řízení v plném rozsahu
se v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, od odůvodnění
rozhodnutí upouští.

K žádosti bylo doloženo:
-

žádost o povolení sportovní akce + situační snímek + seznam pořadatelů

-

předchozí souhlas majetkového správce dotčené silnice, tj. Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace, provoz Děčín, Krokova 1439/16

-

předchozí souhlas Krajského ředitelství Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní
inspektorát

-

stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství

-

stanovisko Obce Vilémov

-

stanovisko Města Dolní Poustevna

-

stanovisko Obce Lobendava

-

stanovisko Města Jiříkov

-

stanovisko Obce Staré Křečany

-

stanovisko Města Šluknov

-

stanovení přechodné úpravy dopravního značení – opatření obecné povahy

-

doklad o úhradě správního poplatku
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Městského úřadu
Rumburk, odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. Podané odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopisu zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník řízení dostal 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, zhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

Ing. Nikola Turková, v. r.
oprávněná úřední osoba
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Městský úřad Rumburk

Příloha:

stanovení přechodné úpravy dopravního značení – opatření obecné povahy
seznam pořadatelů
situační snímek

Rozdělovník:
účastníci řízení:
-

Mandavan, z. s., 407 47 Varnsdorf, Studánka 334

-

Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 (doručí se na: Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí, Ruská 260, provoz Děčín, Krokova 1439/16)

DO:
-

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín – dopravní inspektorát, datovou
schránkou

-

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem

Ostatní:
-

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, 400 01 ústí nad Labem, Horova 1340/10 – datovou
schránkou

-

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem,
Sociální péče 799/7A – datovou schránkou

-

Ředitelství silnic a dálnic
zdenka.spatenkova@rsd.cz

-

Autobusy Karlovy Vary a.s., 360 09 Karlovy Vary, Sportovní 4

ČR,

145

05

Praha,

Čerčanská

2023/12
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Na vědomí:
-

Město Dolní Poustevna, Dolní Poustevna, Vilémovská 77

-

Město Jiříkov, 407 53 Jiříkov, Náměstí 464

-

Obec Lipová, 407 81 Lipová, Lipová čp. 422

-

Obec Lobendava, 407 84 Lobendava, Lobendava čp. 271

-

Město Mikulášovice, 407 79 Mikulášovice, Mikulášovice čp. 1007

-

Město Rumburk, 408 01 Rumburk, Tř. 9. května 1366/48

-

Obec Staré Křečany, 407 61 Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38

-

Město Šluknov, 407 77 Šluknov, náměstí Míru 1

-

Obec Vilémov, 407 80 Vilémov, Vilémov čp. 172

vlastní

Správní poplatek byl zaplacen převodním příkazem na účet Města Rumburk ve výši 100,-- Kč dle
položky č. 36 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších
právních předpisů.

Vypraveno dne: 21.08.2018
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