
Magistrát města Mladá Boleslav  
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH 
Komenského nám. 61, 293 49  Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 

Radek Beneš  
Jabkenice 85 
294 45 Jabkenice 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 
Č.j.:ODSH 253-280/2016-22/142                                                                   V Mladé Boleslavi 2. srpna 2016 
 
     Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě souhlasu Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, přísp. org. pod č. 206/2016 ze dne 29.6.2016, zn. 3573/16/KSUS/KHT/RYG ze dne 
15.6.2016,  souhlasu Policie ČR-DI Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-254199/ČJ-2016-010706 ze dne 
23.3.2016, souhlasu Policie ČR-DI Nymburk pod č.j. KRPS-211029-1/ČJ-2016-010806-ZU ze dne 
13.6.2016, souhlasu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní policie pod 
č.j. KRPS-217655/ČJ-2016-0100DP ze dne 23.6.2016, tel. souhlasu p. Jeřábka z Městského úřadu 
Nymburk, odboru správy městského majetku a projednání s dotčenými orgány a subjekty, vyhovuje žádosti 
Radka Beneše, nar. 20.7.1968, bytem Jabkenice 85, 294 45 Jabkenice, ze dne 2. srpna 2016 a  
                                               

p o v o l u j e 
 

podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláštní užívání silnic č. III/27512, III/27944, III/2755, III/2746,  III/27511, III/27510, II/275, 
III/27515, III/27513, III/27514, II/279, II/280, III/2802, III/27951, III/27949, III/27948 po trase Vinařice – 
Dobrovice – Sýčina – Kosořice – Charvatce – Jabkenice – Pěčice – Semčice – Uherce – Dobrovice – 
Bojetice – Týnec – Ctiměřice – Semčice – Žerčice – Ledce – Prodašice – Tuchom – Prodašice – Ujkovice – 
Rabakov – Domousnice – Čížovky – Lhotky – Kobylnice – Žerčice – Semčice – Pěčice – Jabkenice –  
Kosořice – Dobrovice – Sýčina - Vinařice, z důvodu konání cyklistického závodu LAWI TOUR , při dodržení 
následujících podmínek: 
 

1. Termín závodu: 3.9.2015 od 10,00 hod. do 14.00 hod. 
2. Závod bude probíhat za plného silničního provozu. 
3. Celá trasa bude zabezpečena pořadatelskou službou, která bude viditelně označena (refl. vesty) a 

řádně poučena. 
4. Po skončení závodu bude silnice uvedena do původního stavu (odstranění značení). 
5. Správce silnice neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 
6. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
7. Organizátor zajistí informovanost účastníků a jejich povinnostech a zásadách bezpečnosti. 
8. Účastníci závodu musí respektovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o          

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích., ve znění pozdějších předpisů. 

9. Na křižovatkách na trase závodu umístit dopravní značky IP 22 s textem „Pozor, cyklistický závod“. 
Dopravní značení musí provedením odpovídat zákonu č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 01 8020, ČSN-EN 12 899-1, vč. nár. 
přílohy a platnými právními předpisy a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích – TP 66. 
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10. V případě trvající částečné uzavírky silnice č. III/27515 v obci Ctiměřice a uzavírky silnice č. 
III/2756 nádraží Dobrovice, budou tyto úseky tratě vynechány. 

11. Odbor  dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav a Policie ČR - DI si vyhrazují právo nařídit 
nebo doplnit další podmínky, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

12.  Při nesplnění podmínek rozhodnutí bude postupováno podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

      Za plnění podmínek rozhodnutí zodpovídá p. Radek Beneš, nar. 20.7.1968, Jabkenice 85, 294 45 
Jabkenice, telefon č. 603819328. 
 
Účastníci řízení: 
Radek Beneš, nar. 20.7.1968, Jabkenice 85, 294 45 Jabkenice    
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 
00066001 
                                                               

Odůvodnění: 
 

          Na základě žádosti Radka Beneše, nar. 20.7.1968, bytem Jabkenice 85, 294 45 Jabkenice, ze dne 2. 
srpna 2016, bylo povoleno zvláštní užívání silnic č. III/27512, III/27944, III/2755, III/2746,  III/27511, 
III/27510, II/275, III/27515, III/27513, III/27514, II/279, II/280, III/2802, III/27951, III/27949, III/27948 po trase 
Vinařice – Dobrovice – Sýčina – Kosořice – Charvatce – Jabkenice – Pěčice – Semčice – Uherce – 
Dobrovice – Bojetice – Týnec – Ctiměřice – Semčice – Žerčice – Ledce – Prodašice – Tuchom – Prodašice 
– Ujkovice – Rabakov – Domousnice – Čížovky – Lhotky – Kobylnice – Žerčice – Semčice – Pěčice – 
Jabkenice –  Kosořice – Dobrovice – Sýčina - Vinařice, z důvodu konání cyklistického závodu LAWI TOUR, 
a to za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. 
     Protože byly zároveň splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., oblast Mnichovo Hradiště a Kutná Hora, 
Policie ČR-DI Mladá Boleslav a Nymburk, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby 
dopravní policie, bylo rozhodnuto o povolení. 
 
                                                                        
Poučení o odvolání: 
     Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 
11, 150 00 Praha 5 – Smíchov prostřednictvím odboru dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav. 
 
                                                                     
                                                                                                                                   JUDr. Zdeněk Čurda 
                                                                                                                             referent odboru dopravy a SH        
 
 
 
 
 
Obdrží: 
žadatel 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. – oblast Mnichovo Hradiště 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. – oblast Kutná Hora 
Na vědomí: 
Policie ČR-DI Mladá Boleslav 
Policie ČR-DI Nymburk 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní policie 
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku 
Město Dobrovice (Sýčina, Uherce, Bojetice, Týnec), Obce Vinařice, Kosořice, Charvatce, Jabkenice, Pěčice, 
Semčice, Ctiměřice, Žerčice, Ledce, Prodašice, Ujkovice, Rabakov, Domousnice, Petkovy (Čížovky), 
Lhotky, Kobylnice, Košík (Tuchom)  
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