
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV 
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Odbor dopravy 

 

ČÍSLO SPISU:   50228/2017/OD/KAME 

INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-2151/2017 

VYŘIZUJE:  Karel Merxbauer 

TEL.:  +420 359 808 278 

E-MAIL:  karel.merxbauer@mu-sokolov.cz 

  

DATUM:                      17.7.2017 

 

 

R O Z H O D N U T Í                                                      
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY KOMUNIKACE 

                                                       
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 

komunikacích"), rozhodl dne 17.7.2017 ve věci žádosti o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, 

kterou dne 30.6.2017 podal :  

 

CYKLO TEAM KILLI, IČO: 27019241, Seifertova 1837, Sokolov, 356 01  Sokolov 1,                                     

zastoupený p. Ludvíkem Killingerem 

 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov a souhlasu vlastníka komunikace -   

 

p o v o l u j e 

I) 

Úplnou uzavírku komunikace III/1812 od křižovatky silnice III/21028 po vjezd do areálu Liapor km cca 

9,276-2,000 a silnici III/21028 v celém úseku od křižovatky se silnicí II/210 km cca 0,000-1,577 - podle § 24 

zákona o pozemních komunikacích a  § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších platných předpisů v sobotu dne 5.8.2017 v době od 14:00-17:00 hodin a v 

 neděli 6.8.2017 v době od 11:00-14:00 hodin 

- Objízdná trasa – II/210 směr Boučí – kř. III/1812 odbočka na Lomnici – dále po II/210 Horní Nivy – 

III/2222 - II/222 směr Vřesová - Chodov 

- Nebo: z Vintířova – II/181- směr Chranišov – III/20911 – II/209 Nové Sedlo – ul. Masarykova-Loketská – 

III/2098 na II/181 - Královské Poříčí – Sokolov a zpět.. 

II) 

Zvláštní užívání komunikace III/1812 od křižovatky silnice III/21028 po vjezd do areálu Liapor km cca 

9,276-2,000 a silnici III/21028 v celém úseku od křižovatky se silnicí II/210 km cca 0,000-1,577 - podle § 25 

odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v rámci zajištění akce: 

 

Lomnice Mistrovství České republiky Masters a Open závod v silniční cyklistice  

10. ročník o Pohár starosty města Sokolov,   

Lomnice – Vintířov 

  

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") v ulici  v době v sobotu dne  5.8.2017 v době od 14:00-17:00 hodin   a 

v neděli dne 6.8.2017 v době od 11:00-14:00 hodin v tomto rozsahu  



 

Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí dostatečný počet pořadatelů a před zahájením akce budou poučeni jak pořadatelé,  tak i 

závodníci o podmínkách závodu a zabezpečení všech výjezdů na trasu mistrovského závodu.  

2. Pořadatelé na kontrolních stanovištích budou starší 18 let a oblečeni v reflexních vestách, zároveň bude 

domluven způsob jejich vzájemné komunikace mezi jednotlivými stanovišti a vedoucím závodu.   

3. Před zahájením akce projede hlavní pořadatel trať a překontroluje jednotlivá stanoviště, aby nedošlo k najetí na 

uzavřenou závodní trať.  

4. V případě mimořádné události bude umožněn průjezd závodní tratí složkám IZS.  

5. Zástupci obcí Lomnice a Vintířov vyrozumí rovněž obyvatele obce o chystané uzávěře z důvodu konání 

sportovní akce v uvedeném čase veřejnou vyhláškou a popř. místním rozhlasem (info SMS). 

6. Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.. zajistí výlepem na zastávce  v Sokolově a  Lomnici na uvedené dny 

změnu trasy a rovněž budou informováni řidiči tak, aby nevjížděli závodníkům do uzavřené trasy, jde o linky 

MHD č. 2 – spoje 49/50 a 53/54 a dále  linky č. 481610.  

7. Průjezd autobusů bude ze Sokolova směr Nivy – ke křižovatce III/1812 (brýle), zde pojedou kolem střelnice do 

Lomnice a zpět na komunikaci II/210 směr Chodov nebo Sokolov.  

8. Přechodná úprava provozu se stanovuje na základě opatření obecné povahy vydané Městským úřadem 

Sokolov, odborem dopravy čj. 50224/2017/OD/LATO ze dne 10.7.2017  a  předchozího vyjádření Policie ČR 

Krajského ředitelství Karlovarského kraje čj. KRPK-49523/čj -2017-190906 ze dne 28.6.2017.  

9. Po ukončení akce bude dopravní značení neprodleně odstraněno a doprava obnovena v plném rozsahu. 

10. Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá p. Ludvík Killinger, tel. 608 211 216. 

 

 

Účastník řízení: 

CYKLO TEAM KILLI, Seifertova 1837, Sokolov, 356 01  Sokolov 1 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01  

Sokolov 1 

Obec Lomnice, Kraslická 44, Lomnice, 356 01  Sokolov 1 

Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35  Chodov u Karlových Var 1 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01  Karlovy Vary 1 

 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 30.06.2017 podal(a) CYKLO TEAM KILLI, IČO: 27019241, Seifertova 1837, Sokolov, 356 01  Sokolov 1 

žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o 

povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního 

užívání pozemní komunikace a uzavírky. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.  

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.  

 

Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 zákona o 

pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námitky a 

stanoviska. Zjistil, že povolením zvláštního užívání pozemní komunikace nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 

nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

 

Námitky nebyly vzneseny.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem 

uvedeným ve výroku.  

 

 

Poučení : 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského 

kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Sokolov, Odboru dopravy. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v 



§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. 

 

 

 
 

  

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

Karel Merxbauer 

Oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Poplatek:  

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč byl 

zaplacen dne 30.6.2017, doklad č. PK021701555. 

 

 

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 

CYKLO TEAM KILLI, Seifertova 1837, Sokolov, 356 01  Sokolov 1 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01  

Sokolov 1 

Obec Lomnice, Kraslická 44, Lomnice, 356 01  Sokolov 1 

Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 35  Chodov u Karlových Var 1 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01  Karlovy Vary 1 

 

Dotčený orgán: 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205/70, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

 

Ostatní: 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Dvory, 360 06  

Karlovy Vary 6 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69,  356  01  Sokolov 1 

LIAS Vintířov, lehký stavební materiál k.s. , Vintířov 176 , 357  35 Chodov 

SPIS 
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