MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I
EVIDENČNÍ ČÍSLO:

V Sušici dne 20. března 2017

SUS-7281/2017

ČÍSLO JEDNACÍ: 1113/17/DOP/Pa

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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“) rozhodl t a k t o :
V řízení o žádosti podané dne 10. března 2017 právnickou osobou: Pošumavský auto moto
klub v AČR, se sídlem: Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II, IČ: 004 79 942, o povolení úplné
uzavírky provozu na silnici III. třídy číslo 1697 v úseku Dobršín - Budětice, kdy dalším účastníkem
správního řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53
119, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle § 149 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že
povoluje
úplnou uzavírku provozu na sil. III/1697 v úseku Dobršín - Budětice za účelem pořádání sportovní
akce - vedení tratě testovací zkoušky soutěžních automobilů.
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1) Uzavírka se povoluje za účelem konání sportovní akce – vedení tratě testovací soutěžních
automobilů sportovního týmu.
2) Uzavírka provozu se povoluje v termínu: 21. března 2017 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
3) K zastavování vozidel bude použit dostatečný počet poučených a předepsaným způsobem
vybavených osob pořadatelské služby, které budou mít mezi sebou neustále zajištěno spojení.
4) Za organizování a zabezpečení prací odpovídá p. Milan Pospíšil, nar. 3. 5. 1940, Pošumavský
auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 2, tel. 602444786, e-mail:
pospisil@pamk.cz.
5) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní
komunikaci stanovenou zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství dne 15. 3. 2017, pod
č.j. 1112/17/DOP/Pa.
6) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního
značení a jeho řádné čištění.
7) Po každém průjezdu testovaného vozidla bude organizátorem akce uzavírka provozu na silnici č.
III/1697 neprodleně přerušena a umožněn průjezd vozidel účastníků provozu na pozemních
komunikacích.
8) Poučené a předepsaným způsobem vybavené osoby pořadatelské služby budou mít mezi sebou
neustále zajištěno spojení.

Odůvodnění
Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní
úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu
Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání však nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

- otisk úředního razítka -

Bc. František Opl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:
Účastníci řízení - Doporučeně do vlastních rukou:





Pošumavský auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy II
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Obec Budětice, Budětice 47, 342 01 Sušice 1
Obec Dobršín, Dobršín 36, 342 01 Sušice 1

Dotčené orgány:



Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH - dopravní úřad

Na vědomí :

 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ú.o. Klatovy, Aretinova 129, 339 15 Klatovy





Zdravotnická záchranná služba, Pod Nemocnicí 789, 339 01 Klatovy II
ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Sušice, V Drahelinkách 124, 342 01 Sušice II
vlastní k založení do spisu

