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12. 4. 2022

ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení zvláštního
užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 23. 2. 2022 podala
Anežka Novotná, nar. 20. 12. 1997, Kozákovská 121, 513 01 Semily
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu PČR KŘP Libereckého kraje, ÚO
Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily a souhlasu vlastníka komunikace - Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 podle
§ 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
zvláštní užívání silnice č. III/28624 a III/28626 v k. ú. Horní Štěpanice a Benecko v obci Benecko
z důvodu pořádání sportovní akce:
Benecko freeride – závody na longboardech
Benecko, Horní Štěpanice
(dále jen "zvláštní užívání") v termínu od 25. 6. do 26. 6. 2022 v čase od 10:00 do 18:00 hod. v tomto
rozsahu:
pořádání sportovní akce v úseku dle přílohy „Situace“.
Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:
1. Po ukončení celé akce bude silnice uvedena do původního stavu včetně úklidu silničního pozemku.
2. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá Anežka Novotná, tel.: 773 946 391
3. Budou splněny následující podmínky KSSLK jako majetkového správce komunikace:
a) Pořadatel zajistí a osadí svislé dopravní značení na své náklady, po dobu trvaní uzavírky a
objízdné trasy odpovídá za jejich funkčnost a stav.
b) Po ukončení závodu pořadatel zajistí úklid, odstranění bezpečnostních prvků a DZ.
c) Komunikace je v současné době v záruční době a vztahuje se na ni udržitelnost projektu. Pokud
by při závodu došlo k jejímu poškození, odstraní pořadatel po předchozí se zástupcem KSSLK
tyto závady na vlastní náklady.
4. Budou dodrženy podmínky souhlasu PČR
5. Termíny akce: od 25. 6. 2022 do 26. 6. 2022 denně od 10:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do
18:00 hod. s pauzami na průjezd nutné dopravy.
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Přechodná úprava provozu a objízdná trasa bude provedena podle nákresu v příloze.
Průběh akce, včetně organizace parkování vozidel návštěvníků, budou zajištěny pořadatelskou
službou, jež bude zřetelně označena.
Osoba, oprávněná zastavovat provoz dle zákona č. 361/2000 Sb., § 79 je Adam Peklák, narozen 31.
8. 1996, tel. 604 431 421. Tato osoba musí mít při výkonu oprávnění kopii povolení zvláštního
užívání u sebe. Osoba pořadatele bude oblečena v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Anežka Novotná, nar. 20. 12. 1997, Kozákovská 121, 513 01 Semily
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, České mládeže 632, 460 06
Liberec
Obec Benecko, Benecko 190, 512 37 Benecko

Odůvodnění:
Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 23. 2. 2022 žádost o povolení zvláštního užívání.
Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o
pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání za podmínek stanovených ve výroku
tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou
předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky (v případě, že
zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu).
Stanoviska sdělili:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát souhlas
dne 29.3.2022 č.j. KRPL-22204-2/čj-2022-181106-10
Souhlas a podmínky realizace akce.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, souhlas dne 24.1.2022 č.j.
KSSLK/932/2022
Souhlas a podmínky realizace akce.
Obec Benecko souhlas dne 11. 1. 2022
Souhlas s realizací akce.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

otisk úředního razítka
Ing. Ivan Adam
zástupce vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (dodejky)
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Obec Benecko, IDDS: s5sapb4
sídlo: Benecko č.p. 190, 512 37 Benecko
Anežka Novotná, Kozákovská č.p. 121, Podmoklice, 513 01 Semily
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, IDDS:
vsmhpv9
sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 01 Semily

