MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor dopravy
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

MML169479/21-OD/Fri
CJ MML 191415/21
Jana Fričová
485 243 859

SILVINI MADSHUS team, z.s.
Šumná č.p. 582
Liberec XXV-Vesec
463 12 Liberec 25
V Liberci dne 20.09.2021

počet listů: 3

počet příloh: 0

počet listů příloh: -

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní (dále jen „silniční správní úřad“),
podle ust. § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) 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 II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, posoudil a projednal žádost podanou
dne 13.08.2021, účastníkem řízení /ve smyslu ust. § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)/, kterým je právnická osoba, tj. subjekt
SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12
Liberec 25, o povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky krajské silnice III/27239, III/2783, III/2784
a účelové komunikace na Ještěd, a rozhodl takto:

Výrok I
Silniční správní úřad, podle ust. § 25, odst. 2, odst. 6, písm. c), bod 3 zákona o pozemních komunikacích,
vydává právnické osobě, kterou je subjekt SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p.
582, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25, povolení ke zvláštnímu užívání krajské silnice
III/27239, III/2783, III/2784, z důvodu konání akce: "SKIRPLL Cup Ještěd", dne 26.09.2021
od 13:00 do 14:30 hodin.

Výrok II
Silniční správní úřad, podle ust. § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vydává právnické osobě,
kterou je subjekt SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXVVesec, 463 12 Liberec 25, povolení k úplné uzavírce (dále jen „uzavírce“) krajské silnice III/27239,
III/2783, III/2784 a účelová komunikace na Ještěd, dne 26.09.2021 od 13:00 do 14:30 hodin.
Současně, ve stejném termínu, nařizuje objížďku: II/278, III/27814, OT pro vozidla do 3,5 t: II/592,
III/27247.
Stanovení závazných podmínek:
1. Dopravní značení bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (včetně případných změn a doplňků, budou-li vydány později), kterou vydal
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán dne 9.9.2021 pod č.j.
MML169479/21-OD/Fri, CJ MML 187131/21 a které tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
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2. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
ze dne 7.9.2021 pod zn.: KSSLK/6405/2021 30/21/F/126/6405.
3. Pořadatel akce umožní průjezd uzavírkou jednotkám IZS.
4. Budou splněny požadavky z pohledu veřejné linkové dopravy:
-

Uzavírkou sil.č. III/27239 v úseku Janův Důl - Rozstání v časovém období 12:00-13:30
budou dotčeny spoje 540270/ 108 a 125, které v úseku Osečná – Světlá p.Ještědem,Hodky
použijí objízdnou trasu po sil. č. II/278 a sil.č. III/2784 přes Starý Dub a Světlou p.Ještědem.
Uvedené spoje vynechají zastávky Janův Důl,,rozc.; Janův Důl,,škola; Janův Důl,,č.41;
Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky a Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.stř. bez náhrady.

-

Uzavírkou sil.č. III/2784 v úseku Rozstání - sedlo Výpřež nebude dotčen žádný spoj
pravidelné linkové dopravy, dopravní úřad si však vyhrazuje právo zahájit uzavírku
až po průjezdu spoje 540270/108 (pravidelný čas odjezdu ze zastávky Světlá
p.Ještědem,Hodky ve 12:57, reálně lze očekávat odjezd o cca 5 minut později vlivem
uzavírky 1.úseku. Dopravní úřad a KORID LK proto žádá, posunout čas zahájení uzavírky
tohoto úseku ve směru od Rozstání na sedlo Výpřež až na cca 13:15.
Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel dotčené oblasti o uzavírce.
O akci bude s předem informován provozovatel hotelu Ještěd.
Po dobu užívání účelové komunikace bude udržována v čistotě a případná poškození budou
neprodleně opravena žadatelem na vlastní náklady bez vyzvání.
Pořadatel akce se spojí s odpovědnou osobou Lesů ČR, s.p. (Ing. Jaroslav Čacký,
tel.: 724524992), které mají v trase závodu povoleno zvláštní užívání a částečnou
uzavírku komunikace ve věci zajištění bezpečnosti v průběhu závodu.
Osoba odpovědná za organizování akce: Mgr. Marek Pazderský, mob.: 777101981.
Za průběh zvláštního užívání odpovídá: Mgr. Marek Pazderský, mob.: 777101981.
Organizátor akce: SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec
XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25
Silniční správní úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit, vyžádá-li si
to veřejný zájem.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Odůvodnění
Dne 13.08.2021 podala právnická osoba, kterou je subjekt SILVINI MADSHUS team, z.s.,
IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25, žádost o povolení zvláštního
užívání a úplné uzavírky krajské silnice III/27239, III/2783, III/2784 a účelové komunikace na Ještěd,
z důvodu realizace stavby "SKIRPLL Cup Ještěd". Správní řízení o žádosti bylo v souladu s ust. § 44,
odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti.
Dalším účastníkem správního řízení ve věci zvláštního užívání je:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p.
632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Dalšími účastníky správního řízení ve věci uzavírky jsou:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p.
632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
- Obec Janův Důl, IČO 00831395, Janův Důl č.p. 75, 463 52 Osečná
- Obec Světlá pod Ještědem, IČO 00263192, Hodky č.p. 48, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub
- Obec Křižany, IČO 00262943, Křižany č.p. 340, 463 53 Křižany
- statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p.
1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Dotčeným orgánem státní správy je:


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, se kterou byla uzavírka rovněž projednána a která vydala souhlas se zvláštním užíváním
pozemní komunikace.

Žádost obsahovala předepsané náležitosti podle ust. § 39 a v ust. § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl silniční správní úřad ve správním řízení
k závěru, že žádosti vyhoví, zvláštní užívání a uzavírku povolí. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od výzvy
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žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním podle ust. § 36, odst. 3
správního řádu. V souladu s ust. § 24, odst. 2 a § 25, odst. 2, odst. 6, písm. c), bodu 3 zákona o pozemních
komunikacích silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky pro zvláštní užívání pozemní
komunikace a uzavírku.
V průběhu správního řízení silniční správní úřad nezjistil žádné okolnosti, které by bránily vydání
kladného rozhodnutí ve věci, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití
uvedených ustanovení právních předpisů.

Poučení pro výrok I
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru
silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města
Liberec, odboru dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1.

Poučení pro výrok II
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru
silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města
Liberec, odboru dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. Podle
§ 24, odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání odkladný účinek.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není vydáváno ve správním řízení.
Nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
SILVINI MADSHUS team, z.s., IDDS: 4bjd3jk
Účastníci řízení dle § 27, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Obec Janův Důl, IDDS: qhkavqm
Obec Světlá pod Ještědem, IDDS: zhpat6e
Obec Křižany, IDDS: w6rbdc5
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti, IDDS: c5kbvkw
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bgpmvs6
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
ČESKÁ SANITA, s.r.o., IDDS: hwtxhnx

