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R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad Nýřany (dále i „MÚ), odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle §40  

odst.4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále i „PK“) v platném znění,  

rozhodl takto: 

V řízení o žádosti podané dne 06.05.2022 spolkem (pořadatelem): 

Auto rallye klub Plzeň v AČR, IČO: 08734321, Jablonského 2200/62, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 

v zast.: Ing. Jiří Hasman, nar. 24.09.1957, Sulkovská 199/11A, 301 00 Plzeň (dále i „žadatel“), 

o povolení úplné uzavírky provozu na silnicích  

 III/193 18, III/193 19, II/210, III/210 5, III/201 61 – v úseku mezi obcemi Úterý a Křivice, 

 III/180 50, III/180 51, III/180 61 – v úseku mezi obcemi Chotíkov a Čeminy, 

 II/204, III/204 5 – v úseku mezi obcemi Všeruby a Úněšov 

dle předložených situací, viz. příloha, za účelem pořádání akce „Rallye Plzeň 2022“ dne 04.06.2022 v době od 

08:00 hod. do 19:00 hod., současně s návrhem trasy objížďky (pro všechny druhy obvyklé dopravy v místě, za 

dočasných dopravních opatření podle přílohy DIO), kde dalším známým účastníkem řízení je vlastník dotčené 

PK, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, a to Plzeňský kraj prostřednictvím příspěvkové 

organizace (dále i „p. o.“) oprávněné hospodařit s majetkem vlastníka v rozsahu zřizovací listiny: Správa a 

údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČO:72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, oblast Sever (dále i „SÚS“, 

„OS“), dále uvedené obce jako Obec Čeminy, Obec Chotíkov, Obec Křelovice, Obec Kunějovice, Městský 

obvod Plzeň 9 Malesice, pan Jíří Löwy, Obec Úněšov, Město Úterý, Obec Zahrádka, Město Bezdružice, na 

jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, podle §24 zákona o PK, 

p o v o l u j e 

po předchozím projednání žádosti s uvedeným vlastníkem (správcem) dotčených silnic II. a III. tř. SÚSPK ze 

dne 14.03.2022, č.j. 5604/22/SÚSPK-P/LL a příslušného orgánu PČR s č.j.: KRPP-29369-3/ČJ-2022-0300DP 

ze dne 10.03.2022, souhlasy výše uvedených obcí, stanovení přechodné úpravy provozu na všech dotčených PK 

stanovené  odborem dopravy Magistrátu města Plzně ze dne 13.04.2022 s č.j. MMP/124677/22, odborem 

výstavby a územního plánování MÚ Stříbro ze dne 05.05.2022 s č.j. 843/OVÚP/22-4/Kr  a zdejším správním 

orgánem, ze dne 13.05.2022 č. j.: OD-Aul/16028/2022-1, 

úplnou uzavírku provozu na silnicích  

 III/193 18, III/193 19, II/210, III/210 5, III/201 61 – v úseku mezi obcemi Úterý a Křivice, 

 III/180 50, III/180 51, III/180 61 – v úseku mezi obcemi Chotíkov a Čeminy, 

 II/204, III/204 5 – v úseku mezi obcemi Všeruby a Úněšov 

 

 

 

Auto rallye klub Plzeň v AČR  

IČO: 08734321 

Jablonského 2200/62, 326 00 Plzeň 
 

V zast.: 

Ing. Jiří Hasman, nar. 24.09.1957 

Sulkovská 199/11A, 301 00 Plzeň 
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dle předložených situací (viz. příloha),  

a   n a ř i z u j e   

objížďku po trase  

(trasy musí mít žadatel předem prověřené, z hlediska provozu vyhovující, popř. zdokumentované, upravené, 

v dohodě s vlastníkem dotčené PK),  

pro všechny druhy obvyklé dopravy v místě (bez odkladného účinku), takto: 

 po krajských silnicích, a po síti MK v obcích, 

za účelem pořádání akce „Rallye Plzeň 2022“, za těchto podmínek:  

1. Úplná uzavírka provozu v dotčeném úseku předmětné silnice se povoluje na nezbytně nutnou dobu 

v termínu: dne 04.06.2022 v době od 08:00 hod. do 19:00 hod. (bez odkladného účinku). 

2. Provoz linek autobusové dopravy nebude nijak omezen, bude zajištěn průjezd autobusů. 

3. Dopravní značení související s uzavírkou a objížďkou bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou 

provozu na PK stanovenou jako nedílná součást tohoto rozhodnutí (příloha, stanovení přechodné úpravy 

provozu na PK příslušným silničním správním úřadem) odborem dopravy Magistrátu města Plzně ze 

dne 13.04.2022 s č.j. MMP/124677/22, odborem výstavby a územního plánování MÚ Stříbro ze dne 

05.05.2022 s č.j. 843/OVÚP/22-4/Kr  a zdejším správním orgánem, ze dne 13.05.2022 č. j.: OD-

Aul/16028/2022-1. Osazené svislé dopravní značení a zařízení - SDZZ (způsobilou odbornou 

oprávněnou osobou) musí být v reflexní úpravě, umístěné mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním 

potřebné výšky a vzájemné vzdálenosti v obci i mimo ni. Po dobu uzavírky bude, v případě střetu nebo 

rozporu s přechodnou úpravou provozu, místní úprava provozu zakryta, odstraněna nebo jinak 

předepsaným způsobem zneplatněna. Pro případný zásah vozidel IZS bude vždy zajištěn volný průjezd 

(v souladu s podmínkami zvláštního užívání silnice - samostatná příloha, nedílná součást). 

4. Dopravní značení bude osazeno v souladu s předloženou situací, a bude připraveno k označení uzavírky 

v místě osazení minimálně hodinu před započetím závodu. Úplná uzavírka v dotčených úsecích bude na 

základě pokynu hlavního pořadatele realizována max. 15 min. před startem prvního závodníka. Po 

projetí posledního účastníka závodu bude dopravní značení neprodleně odstraněno. 

5. Uzavírka a objížďka musí být řádně technicky zabezpečena, označena předepsaným způsobem 

v souladu s §24 odst.7 cit. zák. o PK, resp. §39 odst. 3 vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon       

o PK, v platném znění. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá 

za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn, 

příp. zajištěn. 

6. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK (zejména v místech křižovatek, 

v nepřehledných úsecích), bude SDZZ doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené 

v souladu s ustanovením §79 zákona o provozu na PK a §32 jeho prováděcí vyhlášky. 

7. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti, resp. plynulost veškeré dopravy tak, aby nedocházelo 

k problematickým dopravním situacím s autobusy nebo nákladními automobily s cílovou, tranzitní ani 

místní dopravou (zejm. přes uzavřený úsek PK). 

8. Po celou dobu uzavírky a objížďky bude prováděna pravidelná komplexní kontrola veškerého 

souvisejícího předmětného souboru SDZZ, vč. jeho řádného čištění, viditelnosti, kompletnosti, 

komplexnosti, funkčnosti, stability, obnovy, údržby apod. 

9. Technické zázemí a související zařízení bude deponováno pouze v označeném úseku předmětné 

komunikace nebo zcela mimo hlavní dopravní prostor PK. 

10. Po skončení akce zajistí žadatel úklid dotčených úseků PK včetně všech součástí a příslušenství a 

odstranění doprovodného SDZZ a rovněž znovuobnovení běžného provozu na dotčených PK. 

11. Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu orgánu. 

12. Za organizování a zabezpečení akce odpovídá Ing. Jiří Hasman, nar. 24.09.1957, Sulkovská 199/11A, 

301 00 Plzeň, tel.: 602 407 735. 

 

 

 

 



O d ů v o d n ě n í : 

Toto rozhodnutí je vydáno v souladu s §68 odst.4 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád (dále jen“správní řád“) a 

nevyžaduje odůvodnění, neboť zdejší správní orgán vyhověl všem účastníkům v plném rozsahu.  

Vzhledem k tomu, že k dané věci byly žadatelem dodány veškeré podklady (souhlasy, vyjádření) nebylo 

zahájeno řízení o uzavírce.  

 

K žádosti byl doložen souhlas vlastníka (správce) dotčených silnic II. a III. tř. SÚSPK ze dne 14.03.2022, č.j. 

5604/22/SÚSPK-P/LL a příslušného orgánu PČR s č.j.: KRPP-29369-3/ČJ-2022-0300DP ze dne 10.03.2022, 

souhlasy výše uvedených obcí, stanovení přechodné úpravy provozu na všech dotčených PK stanovené  

odborem dopravy Magistrátu města Plzně ze dne 13.04.2022 s č.j. MMP/124677/22, odborem výstavby a 

územního plánování MÚ Stříbro ze dne 05.05.2022 s č.j. 843/OVÚP/22-4/Kr  a zdejším správním orgánem, ze 

dne 13.05.2022 č. j.: OD-Aul/16028/2022-1. 

 

 

P o u č e n í  : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 správního řádu) od jeho oznámení 

doručením (§72 odst.1 správního řádu) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího 

odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu). 

Lhůta počíná dnem následujícím (§40 odst. 1 správního řádu).  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání 

jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§82 odst. 1 správního řádu).  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního řádu; podává se 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 správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst. 2 správního řádu). 

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí  

(§33 odst. 1 správního řádu). 

Případnému (včas podanému, přípustnému) odvolání proti tomuto rozhodnutí se podle §24 odst. 4 zákona 

č.13/1997 Sb. o PK, odnímá odkladný účinek a rozhodnutí je předběžně vykonatelné od uvedeného data.  

Proti rozhodnutí o odnětí odkladného účinku se nelze odvolat (§85 odst. 4 správního řádu). 

Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na PK nenahrazuje jiné potřebné povolení.                          
 

 

 

 

 

                    Bc. Jiří Aulík 

           silniční správní orgán MÚ Nýřany 

 

 
     otisk úředního razítka 
 

 

 

Účastníci řízení: 

 Auto rallye klub Plzeň v AČR, IČ: 08734321, Jablonského 2200/62, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 

v zast.: Ing. Jiří Hasman, nar. 24.09.1957, Sulkovská 199/11A, 301 00 Plzeň  

 SÚS Plzeň.kraje p. o., IČ:72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň (3259/21/SÚSPK-P/LL) 

 Obec Čeminy, Čeminy 37, 330 33  Město Touškov 

 Obec Chotíkov, IČ: 00257834, Chotíkov 118, 33017 Chotíkov 

 Obec Křelovice, Křelovice, 33036  Křelovice 

 Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice 

 Obec Úněšov, Úněšov 76, 33038 Úněšov 

 Město Úterý, Úterý 1, 330 40 Úterý 



 Obec Zahrádka, Hůrky 39, Zahrádka, 33038 Úněšov 

 Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice 

 Jiří Löwy, Kunějovice 1, 330 35 Kunějovice 

 

Dotčené orgány: 

 Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň                                    

(KRPP-29369-3/ČJ-2022-0300DP) 

 

Na vědomí:  

 Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

 Město Stříbro, OVÚP, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 

 POVED s. r. o., IČO: 29099846, Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 

 ZZS Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 

 HZS Plzeňského kraje, KŘ, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň 
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