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Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Spartak Žebrák, z.s.
Šebestiana Hněvkovského 272
267 53 Žebrák

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4)
písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále
jen zákon o pozemních komunikacích), jako silniční správní úřad ve věcech silnic, na základě
žádosti Spartaku Žebrák, z.s. Šebestiana Hněvkovského 272, 267 53 Žebrák, o povolení zvláštního
užívání silnic v Žebráku a okolí za účelem pořádání 34. ročníku mezinárodního běhu „
Žebrácká 25“ a „ Lidového běhu“ na 10 km, vše na základě předchozích souhlasů, majetkového
správce silnic KSÚS Středočeského kraje a Policie ČR, KŘSK-DI Beroun a

povoluje
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.
104/ 1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání
krajských silnic III / 23511, 23512 ,2359, 2357 a 23613 za účelem pořádání sportovní akce „
Žebrácká 25“ a „Lidového běhu“ , za těchto podmínek :
1. Termín :

neděle 16 srpna 2015 od 9,00 do 13,00 hodin

2. Akce bude probíhat za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat příslušná
ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb.
Závod v běhu povede ze Žebráku po silnici III/23511 proti směru staničení od km 12,4 do km 7,261
na hranice okresu, po účelové komunikaci do okresu Rokycany a dále po III/23512 zpět do
správního obvodu Hořovice po silnici III/23512 z km 4,755 do km 8,903 na křižovatku se silnicí
III/2359, vpravo po silnici III/2359 z km 2,025 do km 0,0 na křižovatku se silnicí III/2357, vlevo po
silnici III/2357 z km 5,386 do km 5,546 v Točníku do křižovatky se silnicí III/23613, vpravo po
silnici III/23613 z km 13,144 do km 14,757 od Žebráku.
3. Případná propagace bude odstraněna ihned po skončení akce. K jejímu umístění nesmí být
využíváno svislé dopravní značení. Vodorovné značení trasy (šipky) nesmí být provedeny
nesmyvatelnou barvou.
4. Dopravní opatření - nestanovuje se, akce bude zajištěna Městskou policií Žebrák a
pořadatelskou službou za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat příslušná
ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
5. Za průběh zvláštního užívání bude zodpovídat: Ing. Šárka Krejčová

Odbor technický a dopravní Městského úřadu Hořovice si vyhrazuje právo toto rozhodnutí
doplnit či pozměnit, vyžádá-li si to veřejný zájem
Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní přezkoumal žádost a předložené doklady
a na základě kladných vyjádření rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, podáním u zdejšího
Městského úřadu Hořovice odboru technického a dopravního .
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů - Položka 36, odst. a ) - zvláštní užívání silnic ve výši 100,- Kč slovy
jednostokorunčeských. Správní poplatek byl zaplacen hotově

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního

Účastníci řízení:
Spartak Žebrák, z.s. Šebestiana Hněvkovského 272, 267 53 Žebrák
KSÚS Středočeského kraje
Na vědomí:
Město Žebrák, 267 53 Žebrák
Městská policie Žebrák, 267 53 Žebrák
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy
Obec Bzová, 267 43
Obec Točník, 267 51
Policie ČR, KŘSK - DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun 2

