
Městský úřad Jindřichův Hradec   
                                  odbor dopravy 
 

Č.j.:DOP/42742/14/NA                  Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
V J. Hradci 27.8.2014                                 tel . 384 351 273   fax. 384 351 279 
Vyřizuje: Bc. Nováková                             e-mail: novakova@jh.cz 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční 

správní úřad podle § 40 odst. 5. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 30.7.2013 

p o v o l u j e 
pro 

o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II,                
377 01 J. Hradec, IČ: 60816171  

podle § 25 odst. 6. písm. e) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, zvláštní užívání silnice pro pořádání cyklistického závodu po: 
 
silnicích II. tř.č. 128 a III. tř.č. 12832, 12826, 12841, ze Samosol do Pluhova Žďáru přes Studnice, 
Lodhéřov, Deštnou, z Deštné na Světce dále na Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, Kostelní Radouň, 
Dolní Radouň, Drahýšku směrem na Jindřichův Hradec, poté po místních komunikacích ul. 9. května, 
od ul. Rezkova po ul. Pražská, ul. Pražská od ul. 9. května po ul. Gymnazijní, ul. Gymnazijní, od ul. 
Pražská po ul. Janderova, ul. Janderova po nám. T.G. Masaryka, nám. T.G. Masaryka, ul. Klášterská, 
ul. Nádražní od ul. Klášterské  po ul. Miřiovského, ul. Miřiovského od ul. Nádražní po ul. Gymnazijní, 
ul. Gymnazijní od ul. Miřiovského po ul. Schwaigrova, ul. Schwaigrova od ul. Gymnazijní po ul. 
Nádražní, ul. Nádražní  od ul. Schwaigrova po ul. Miřiovského, ul. Miřiovského od ul. Nádražní po ul. 
Claudiusova, ul. Claudiusova, nábř. L. Stehny od ul. Claudiusova po ul. Růžová, ul. Růžová, nám. 
T.G. Masaryka, ul. Klášterská.  
po předchozím souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec ze dne 8.8.2014, 
Města Jindřichův Hradec ze dne 27.8.2014 a příslušného orgánu Policie ČR ze dne 23.7.2014 č.j. 
KRPC-106564-3/ČJ-2014-020306, za těchto podmínek: 
1. Cyklistický závod bude probíhat od 3.9. do 7.9.a to od 6:00 hod. do 24:00 hod. 
2. Světelná signalizace bude po dobu závodu vypnuta na křižovatkách ul. 9. Května se sil. I/23, dále na 

křižovatce ul. Miřiovského a ul. Nádražní, a na křižovatce ul. Claudiusova s ul. Jarošovská u VŠE 
vše od 14:00 hod. do 15:00 hod., 

3. Vyhrazené parkování pro účastníky závodu od 3. - 7.9.2014 od 6:00 hod do 24:00 hod. v ulici 
Štítného (Penzion Černej pták) – zabezpečeno DZ Z2, všechny parkovací místa na náměstí Míru od 
3. – 7.9.2014 (zabezpečit zakrytí parkovacího automatu), uzavřené celé parkoviště u VŠE kolejí – 
zabezpečeno DZ Z2 + B1, dále ulice Sládkova zabezpečeno DZ B29 + E13 (Text „neplatí pro 
účastníky“, ul. Štítnoho u č.p. 69, dále vyhrazená pakovací místa na PP karty v ul. Dobrovského 

4. Silniční provoz po dobu uzavírky bude zabezpečen podle rozhodnutí k uzavírce silnice vydané 
MěÚ J. Hradec dne 27.8.2014  pod č.j. DOP/42743/14/Hn. 

5. Cyklistický závod bude zajištěn pořadatelskou službou Cyklistického klubu a příslušníky Policie 
ČR. Pořadatelská služba bude označena reflexní vestou „OD 1b“. 
 

Účastníci řízení: 
1. o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 J. Hradec 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec 377 01 
3. Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 

 



O d ů v o d n ě n í : 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutím bylo vyhověno všem účastníků řízení v plném rozsahu a 

protože se jedná o věc jasnou a jednoduchou, upouští správní orgán podle § 68 odst. 4. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, od odůvodnění.  

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1. správního řádu 

odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 
od jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.  

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. dopravy. Podané odvolání má podle § 85 
odst. 1. správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 
 
 
                
                     vedoucí odboru dopravy 
         Městského úřadu J. Hradec 
              Ing. Zbyněk Heřman 
 
 

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen na účet Města Jindřichův Hradec správní poplatek podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka č. 36. písm. a), ve výši 100,- Kč. 
 
 
Do vlastních rukou: 
o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 J. Hradec 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec 
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec  

Dotčené orgány státní správy: 
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 

 

Žadatel převzal rozhodnutí a po seznámení s ním se vzdává práva odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. 

 
 

Dne ………………………     Podpis  …………….......... 
 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec převzala rozhodnutí a po seznámení s ním se vzdává 
práva odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 
  

Dne ………………………    Podpis …………………… 
 

Město Jindřichův Hradec převzalo rozhodnutí a po seznámení s ním se vzdává práva odvolání podle § 81 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
  
Dne ………………………     Podpis …………………… 


