
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
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e-mail: v.urban@kr-olomoucky.cz 

 
 
                                     Počet listů: 3                                  
                                     Počet příloh: 0      
                                     Počet listů příloh: 0 

 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen 
„krajský úřad“), který je podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic I. třídy na území 
Olomouckého kraje s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, a dále 
podle § 40 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích jako nejbližší společně nadřízený 
správní orgán dvou nebo více silničních správních úřadů, v jejichž územním obvodu se má 
věc uskutečnit (Městský úřad Jeseník, Městský úřad Mikulovice), příslušný k provedení 
řízení a vydání rozhodnutí, po předchozím souhlasu vlastníka/majetkového správce 
dotčených silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc), po předchozím 
souhlasu vlastníka/majetkového správce dotčené silnice III. třídy (Správa silnic 
Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk), po předchozím souhlasu vlastníka 
dotčených místních komunikací (Město Javorník), po předchozím souhlasu Policie České 
republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní 
inspektorát), a se souhlasem dotčených silničních správních úřadu (Městský úřad Jeseník, 
Odbor dopravy a silničního hospodářství;  Městský úřadu Javorník, Odbor výstavby a ŽP), 
rozhodl podle § 25 zákona o pozemních komunikacích takto: 

na základě žádosti pobočného spolku AGENAS TEAM autoklub v AČR, IČ: 720 60 107, 
se sídlem Smetanova 300, 790 70 Javorník (dále jen „žadatel“), doručené krajskému 
úřadu dne 25. 7. 2018, se 

p o v o l u j e  

zvláštní užívání silnic I/60H, I/60, III/4531, místní komunikace ul. Pod Zámkem                 
ve městě Javorník a místní komunikace v místní části Horní Hoštice, podle § 25 odst. 
6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, v rámci konání sportovní akce „Velká cena 
města Javorník 2018“, a to za těchto podmínek: 
 
1. Trasa: místní komunikace ul. Pod Zámkem v Javorníku (start)  silnice I/60H  I/60   

             III/4531  místní komunikace v místní části Horní Hoštice (cíl) 

2. Termín: 29. 9. 2018 (8:30 – 10:00 hod.)  

3. Způsob:  přesun kolony závodních vozidel z/na místo konání závodu za plného 
silničního provozu 

4. Žadatel zajistí, aby zvláštní užívání bylo omezeno na co nejkratší možnou dobu. 
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5. Při zvláštním užívání musí být provedena taková opatření, aby v žádném případě 
nemohla být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a chodců na dotčené 
pozemní komunikaci. 

6. Budou dodrženy podmínky Policie České republiky (Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát, ze dne 3. 10. 2016 
pod č.j.: KRPM-123140/ČJ-2016-141106): 

6.1.   Po dobu průjezdu kolony vozidel na předmětné trase budou účastníci kolony dodržovat 
pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích (mimo jiné pojedou jednotlivé automobily za sebou, nebudou se vzájemně 
předjíždět, nebudou předjíždět doprovodné vozidlo vpředu kolony, řidiči vozidel kolony 
nebudou před ani při jízdě požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a o tomto 
budou prokazatelně poučeni). K průjezdu v koloně budou užita pouze vozidla, která svým 
provozem nepoškodí konstrukci pozemních komunikací (jinak budou převezena na místo 
závodu na přípojném vozidle). 

6.2.   Na začátku a konci kolony závodních vozidel pojedou vozidla pořadatele závodu, která 
budou vybavena předepsaným osvětlením a výstražným světlem oranžové barvy, která 
budou při jízdě v činnosti. Řidiči těchto doprovodných vozidel budou mít u sebe písemné 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání kolonou dotčených pozemních komunikací. 

6.3.   Žadatel pořadatelskou službou při přepravě kolony závodních vozidel zajistí ochranu 
dalších účastníků provozu, mostů a inženýrských sítí.  

7. Za řádný průběh celé akce a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
zodpovídá pořadatel. Ze strany pořadatele bude zajištěn dostatečný počet osob 
pořadatelské služby starších 18 let zajišťujících bezpečnost akce. 

8. Žadatel prokazatelným způsobem stanoví osobní zodpovědnost každé osoby 
pořadatelské služby za svěřené úkoly vedoucí k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. 

9. Krátkodobé uzavírky křižovatek (pokud nebudou zajištěny Policií České republiky) 
budou zajištěny osobami oprávněnými zastavovat vozidla ve smyslu § 79 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“). 
Tyto osoby budou vybaveny a označeny v souladu s § 19 a 20 a přílohy č. 12 vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích - 
tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 
20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky. Při zastavování 
vozidel se tyto osoby musí řídit § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích.  

9.1.   Osoby oprávněné zastavovat vozidla jsou jmenovitě tyto: 
 

Jméno a příjmení Datum narození 

Oldřich Janků 20. 4. 1954 

David Janků 17. 2. 1975 

Tomáš Janků 18. 2. 1982 

Filip Konyarik 31. 12. 1989 

Petr Lukeš 17. 9. 1983 

Mojmír Vaníček 23. 4. 1975 

Filip Vaníček 15. 6. 2000 
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10. Žadatel po celou dobu zvláštního užívání umožní bezproblémový průjezd vozidel složek 
IZS a pohotovostních vozidel bez zdržení.  

11. Zvláštním užíváním nebude dotčena veřejná autobusová doprava. Nesmí dojít                
k omezení průjezdu autobusů veřejné linkové dopravy a obsluhy všech autobusových 
zastávek na předmětných úsecích dotčených pozemních komunikací. 

12. Na vozovce komunikací či součástech nebo příslušenství silnic nebudou zřízeny žádné 
nápisy či symboly. 

13. V souvislosti se zvláštním užíváním nesmí dojít k poškození pozemních komunikací, 
jejich součástí či příslušenství. Případné poškození dotčených pozemních komunikací 
nebo jejich součástí či příslušenství odstraní žadatel neprodleně na svůj náklad, pokud 
nebude s vlastníkem/správcem komunikací dohodnuto jinak. 

14. Po celou dobu zvláštního užívání bude udržována čistota a pořádek. Případné 
znečištění dotčené pozemních komunikací nebo jejich součástí či příslušenství odstraní 
žadatel neprodleně na svůj náklad.  

15. Je zakázáno pozměňovat, zakrývat, přemisťovat nebo umisťovat dopravní značení, 
které není stanoveno krajským úřadem. 

16. Komunikace budou uvedeny do původního stavu takovým způsobem, aby nebyla 
způsobena závada ve sjízdnosti a schůdnosti a nebyla ohrožena bezpečnost a 
plynulost chodců a silničního provozu, a to ihned po ukončení zvláštního užívání.  

17. Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání: AGENAS TEAM autoklub 
v AČR (Oldřich Janků, tel.: 777 200 454), IČ: 720 60 107, se sídlem Smetanova 300, 
790 70 Javorník. 

 

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

 AGENAS TEAM autoklub v AČR, IČ: 720 60 107, se sídlem Smetanova 300, 790 70 
Javorník 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í  

Pobočný spolek AGENAS TEAM autoklub v AČR, IČ: 720 60 107, se sídlem Smetanova 
300, 790 70 Javorník, předložil dne 25. 7. 2018 krajskému úřadu žádost o povolení 
zvláštního užívání silnic I/60H, I/60, III/4531, místní komunikace ul. Pod Zámkem ve městě 
Javorník a místní komunikace v místní části Horní Hoštice, podle § 25 odst. 6 písm. e) 
zákona o pozemních komunikacích, dne 29. 9. 2018 (8:30 – 10:00 hod.), z důvodu 
přesunu kolony závodních vozidel z/na místo konání závodu za plného silničního provozu, 
v rámci konání akce „Velká cena města Javorník 2018“, Žadatel se současně vzdal práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Součástí žádosti byly tyto dokumenty: situace s vyznačením trasy jízdy; propozice; 
seznam osob oprávněných zastavovat vozidla v rámci předmětné akce ve smyslu § 79 
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Krajský úřad k žádosti doplnil aktuální 
výpis ze spolkového rejstříku žadatele. 

O zahájení správního řízení vyrozuměl krajský úřad písemností ze dne 25. 7. 2018           
pod č. j.: KUOK 81497/2018, podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,      
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všechny jemu známé účastníky 



KUOK 92444/2018 
 

 - 4 - KÚOK/81217/2018/ODSH-SH/7745 

řízení a dotčené orgány. Podle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je                
ke zvláštnímu užívání silnice třeba povolení příslušného silničního správního úřadu 
vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li 
zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím 
souhlasem Policie České republiky. Krajský úřad současně požádal vlastníky dotčených 
komunikací a Policii České republiky, pokud s předmětným zvláštním užíváním dotčených 
pozemních komunikací souhlasí, o vydání předchozího souhlasu k tomuto zvláštnímu 
užívání. 

Krajský úřad dne 31. 7. 2018 obdržel stanovisko s předchozím souhlasem k předmětnému 
zvláštnímu užívání bez připomínek od dotčeného silničního správního úřadu (Městský 
úřadu Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství), ze dne 30. 7. 2018 pod č.j. 
MJ/40610/2018/02/ODSH/TOM. 

Krajský úřad dne 6. 8. 2018 obdržel vyjádření s předchozím souhlasem k předmětnému 
zvláštnímu užívání s podmínkami od vlastníka/správce silnic I/60 a I/60H (Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa Olomouc) ze dne 1. 8. 2018 pod zn.: IV/4409-18/Dv, který se 
současně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. S podmínkami Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, které se týkaly předmětného zvláštního užívání se krajský úřad vypořádal             
ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a to konkrétně v bodě 12. 

Krajský úřad dne 9. 8. 2018 obdržel přechozí souhlas k předmětnému zvláštnímu užívání 
s podmínkami vydaný vlastníkem/majetkovým správcem dotčené silnice III. třídy (Správa 
silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk) ze dne 8. 8. 2018 pod zn. 
SSOK-CE 16785/2017, který se současně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
S podmínkami Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., které se týkaly předmětného 
zvláštního užívání se krajský úřad vypořádal ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a to 
konkrétně v bodě 12 a13.  

Dne 17. 8. 2018 krajský úřad obdržel stanovisko s předchozím souhlasem k předmětnému 
zvláštnímu užívání s podmínkami vydané Policií České republiky (Krajské ředitelství 
policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát) ze dne 17. 8. 
2018 pod č.j.: KRPM-94857/ČJ-2018-141106. S podmínkami Policie České republiky se 
krajský úřad vypořádal ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a to konkrétně v bodě 6. 

Krajský úřad dne 20. 8. 2018 obdržel stanovisko s předchozím souhlasem k předmětnému 
zvláštnímu užívání bez připomínek od dotčeného silničního správního úřadu (Městský 
úřadu Javorník, Odbor výstavby a ŽP), ze dne 20. 8. 2018 pod č.j. MEJV/2678/2018/RM. 

Krajský úřad dne 23. 8. 2018 obdržel přechozí souhlas k předmětnému zvláštnímu užívání 
bez připomínek vydaný vlastníkem/majetkovým správcem dotčených místních komunikací 
v Javorníku (Město Javorník) ze dne 30. 7. 2018 pod č.j.: MEJV/2380/2018, který se 
současně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání předmětných pozemních 
komunikací je v souladu s § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, a k předmětnému zvláštnímu užívání vydali předchozí 
souhlas vlastníci (majetkoví správci) dotčených pozemních komunikací a příslušný orgán 
Policie České republiky, posoudil krajský úřad, že vydáním rozhodnutím nebudou krácena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
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P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 
dopravy, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství.                        
     

 

                                                                                            Mgr. František Pěruška 
                        zástupce vedoucího odboru 

 

 

 

Poznámka: 

Žadatel před vydáním rozhodnutí uhradil správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.,                
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 36 písm. a), ve výši 100,- Kč         
na účet Olomouckého kraje. 

 

 

 

Obdrží (účastníci řízení): 

1. AGENAS TEAM autoklub v AČR (Oldřich Janků), IDDS: mfitk4b 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz 

3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn 

4. Město Jeseník, IDDS: vhwbwm9 

5. Město Javorník, IDDS: ejmbdvv 
 

Dále obdrží: 

6. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, 
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 

 

 

Na vědomí: 

7. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní 
policie, IDDS: 6jwhpv6 

8. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: vhwbwm9 

9. Obecní úřad Javorník, IDDS: ejmbdvv 

10. spis 
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