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MAGISTRÁT  MĚ STA OLOMOUCE  
ODBOR STAVEBNÍ 

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací 
Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 

 

 

 Spisový znak – 280.10, skartační znak/skart. lhůta – S/5 

Č. j. SMOL/199455/2021/OS/PK/Kra V Olomouci 12.08.2021 
Spisová značka: S-SMOL/192338/2021/OS 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Eva Kráčmarová, dveře č. 2.04 
Telefon: 588488161 
E-mail: eva.kracmarova@olomouc.eu 
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Dne 04.08.2021 podala žadatelka paní Zuzana Římská, IČO: 05532990, Brněnská 492/64, Nová 

Ulice, 779 00  Olomouc 9 žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 
písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), za účelem pořádání sportovních, kulturních, náboženských, 
zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního 
provozu.  

 
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 
40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě 
projednání žádosti s vlastníkem silnic II. a III. třídy a příslušným orgánem Policie ČR, vydává 
v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"vyhláška č. 104/1997 Sb".), rozhodnutí, kterým se  
 

p o v o l u j e: 
 

 

Zvláštní užívání silnice: sil. II/570, sil. III/44814, sil. II/448, sil. III/5709 

Účel zvláštního užívání: cyklistický závod „Chronometr tour – 3. ročník“ 

Doba zvláštního užívání:  18.08.2021, od 17:00 do 18:00 hodin 

Rozsah zvláštního užívání: sil. II/570, sil. III/44814, sil. II/448, sil. III/5709,trasa závodu: Start: 
Hněvotín – Lutín – Luběnice – Těšetice-Rataje - Těšetice – Ústín – 
Olomouc-Topolany – Cíl: Hněvotín 

Způsob realizace zvl. užívání:  cyklistický závod 

Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: ihned po ukončení závodu 
 
Za průběh zvláštního užívání odpovídá: Zuzana Římská, IČO: 05532990, Brněnská 492/64, Nová 
Ulice, 779 00  Olomouc 9, tel.: 774 420 548 
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V souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích se pro zvláštní užívání stanoví 

tyto podmínky: 
 
1. Při zvláštním užívání komunikace musí být zajištěno bezpečné užívání přilehlých částí 

komunikace ostatním účastníkům provozu (řidiči, chodci).  
 
2. Během zvláštního užívání nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí 

a příslušenství komunikace vlivem zvláštního užívání. V případě znečištění či poškození 
přilehlých částí komunikace je osoba odpovědná za zvláštní užívání povinna provést úklid 
komunikace nebo odstranit vzniklé závady na komunikaci po projednání s vlastníkem komunikace 
na vlastní náklady. 
 

3. Na trase závodu nebude prováděno jakékoliv značení trasy a provádění nápisů na povrchu 
komunikací. 
 

4. Všichni účastníci závodu budou dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění. 
 

5. Pořadatel prokazatelným způsobem zajistí u všech účastníků závodu řádné poučení z hlediska 
bezpečnosti sil. provozu (ochranné přilby, reflexní barevné oblečení cyklistů apod.). 
 

6. Účastníci závodu budou využívat pouze pravého jízdního pruhu vzhledem k tomu, že komunikace 
na trase závodu nejsou v režimu úplných uzavírek a budou doprovázeni doprovodným vozidlem. 
 

7. Všechny křižovatky na trase závodu budou zajištěny pořadatelskou službou a označeny cedulemi 
„Pozor cyklistický závod“.   

 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Zuzana Římská, IČO: 05532990, 

Brněnská 492/64, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9. 
 

Odůvodnění : 

 
Příslušný silniční správní úřad posoudil předmět žádosti  a na základě předchozího souhlasu 

vlastníka pozemní komunikace, jímž je Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, vydaného pod č.j. SSOK-
OL19253/2021 CF ze dne 04.08.2021 a na základě souhlasného vyjádření příslušného orgánu Policie 
ČR, jímž je Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. 
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9, vydaného pod č.j. KRPM-87401-1/ČJ-2021-
140506 ze dne 23.07.2021 dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání povolení, a 
proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

Poučení : 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce. Odvolání musí být 
podáno podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal silničnímu správnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 
 
 
 
 

Ing. Jan Pavliš 
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací 
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Příloha: ověřená situace 

 

 

Rozdělovník: 
Účastník řízení: 
1. Zuzana Římská, IČO: 05532990, Brněnská 492/64, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 
2. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00  

Olomouc 9 
 
Dotčený orgán: 
3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. 

Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 
 
Na vědomí: 
4. ARRIVA MORAVA a.s., IČO: 25827405, Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00  

Ostrava 2 
5. Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00  

Olomouc 9 
6. Obec Hněvotín, IČO: 00298913, Hněvotín 47, 783 47  Hněvotín 
7. Obec Lutín, IČO: 00299189, Školní 203, 783 49  Lutín 
8. Obec Luběnice, IČO: 00635642, Luběnice 140, 783 46  Těšetice 
9. Obec Těšetice, IČO: 00299545, Těšetice 75, 783 46  Těšetice 
10. Obec Ústín, IČO: 00635618, Ústín 9, 783 46  Těšetice 
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 

779 00  Olomouc 9 
12. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00849103, 

Aksamitova 557/8, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
13. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a detašovaných 

pracovišť, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 
14. spis 
  
 
 
 
 
Za vydání tohoto rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek dle položky č. 36 písm. a) sazebníku 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (10 dní a na dobu kratší 
než 10 dní), ve výši  

100,-Kč, slovy jedno sto korun českých. 
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