
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
  Odbor dopravy  
   

Naše č.j.: MH/12372/2022  
Spisová značka: MH/12372/2022-279.6  
   
Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  
   
Datum: 14.09.2022  
 

 
R O Z H O D N U T Í 

       
 
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. 
a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech  místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o žádosti ze dne  
05.09.2022 právnické osoby AUTOMOTO KLUB Pačejov v AČR, se sídlem Pačejov-nádraží 199, 
341 01 Horažďovice, IČO: 43316476, o povolení úplné uzavírky provozu na místní komunikaci 
Horažďovická Lhota, na účelové komunikaci Velký Bor - Horažďovická Lhota, na účelové 
komunikaci Horažďovická Lhota - Třebomyslice, na účelové komunikaci „Háj“, na účelové 
komunikaci „Lavičková cesta“ a na silnicích II/139, II/186, III/18612, III/18613, III/1869, III/1731 a 
III/1733,  kde dalším účastníkem řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem 
Koterovská 162, 306 13 Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, město 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, obec Pačejov, Pačejov 199, 341 01 
Horažďovice, obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice, obec Nehodív, Nehodív 13, 341 01 
Horažďovice, obec Břežany, Břežany 23, 341 01 Horažďovice, obec Olšany, Olšany 15, 341 01 
Horažďovice, obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, obec Velký Bor, Velký Bor 71, 
341 01 Horažďovice, obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice, město Nalžovské Hory, 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice, obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, město 
Plánice, Náměstí 180, 340 34 Plánice, obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov, obec 
Čečelovice, Čečelovice 32, 388 01 Blatná, obec Záboří, Záboří 88, 387 34 Záboří, obec 
Doubravice, Doubravice 43, 387 35 Doubravice, takto: 

 
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, se právnické osobě AUTOMOTO KLUB Pačejov v 
AČR, se sídlem Pačejov-nádraží 199, 341 01 Horažďovice, IČO: 43316476, v rámci 43. INVELT 
Rally Pačejov 2022 

povolují úplné uzavírky provozu na pozemních komunikacích 
a 

nařizují objížďky 
v tomto rozsahu: 
 
I. Testovací rychlostní zkouška SHAKEDOWN Velký Bor - Třebomyslice 
a) termín uzavírky provozu: 30.09.2022, v době od 15:30 hod. do 19:30 hod. 
b) povoluje se úplná uzavírka provozu na účelové komunikaci Velký Bor – Horažďovická Lhota, na 
účelové komunikaci Horažďovická Lhota – Třebomyslice, na místní komunikaci Horažďovická 
Lhota a na silnici III/0301 v obci Horažďovická Lhota  
c) nařizuje se objížďka pro veškerou dopravu se stanovenou trasou objížďky po silnici II/188, I/22, 
III/18614 přes obce Velký Bor, Horažďovice, Třebomyslice  a opačně. 
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II. Rychlostní zkouška RZ 3/6 Nehodív - Strážovice 
a) termín uzavírky provozu: 01.10.2022, v době od 11:05 hod. do 19:30 hod. 
b) povoluje se úplná uzavírka provozu na silnicích II/186, v úseku Strážovice – křiž. II/186 x 
III/18612 (směr Loužná), III/18613, v úseku Neprochovy – Strážovice, III/18612, v úseku křiž. II/186 
x III/18612  –  Nehodív a III/1869, v úseku Nehodív - Myslív. 
c) nařizuje se objížďka pro veškerou dopravu se stanovenou trasou objížďky po silnicích III/1869, 
III/1868, II/186, II/187, III/18711, I/22, III/18624,   III/18614 a III/18622 přes obce Plánice - Zavlekov  
– Nalžovské Hory – Hradešice – Smrkovec – Břežany – Pačejov – Pačejov Nádraží – Olšany –  
Myslív a opačně. 
 
III. Rychlostní zkouška RZ 9/12 Mečichov - Horažďovice Předměstí  
a) termín uzavírky provozu: 02.10.2022, v době od 10:15 hod. do 14:25 hod. 
b) povoluje se úplná uzavírka provozu na silnicích III/1733, v úseku Komušín - křiž. III/1731 x 
III/1733, III/1731, v úseku od křiž III/1731 x III/1733 – Mečichov, II/139 v obci Horažďovice 
Předměstí (úsek železniční most), na účelové komunikaci „Háj“ a na účelové komunikaci 
„Lavičková cesta“ 
c) nařizuje se objížďka pro veškerou dopravu z uzavřeného úseku silnice II/139 a III/1731 (směr 
Komušín) se stanovenou trasou objížďky po silnicích II/174, III/1741, II/139 přes obce Komušín – 
Svéradice – Babín – Horažďovice – Horažďovice Předměstí a opačně. 
d) nařizuje se objížďka pro veškerou dopravu z uzavřeného úseku silnice II/139, III/1733 (směr 
Mečichov, směr Hlupín)  se stanovenou trasou objížďky po silnicích II/139, III/1741, II/174, II/172, 
III/1733, III/1399, III/1731 a III/1730 přes obce Horažďovice Předměstí – Horažďovice – Babín – 
Svéradice – Čečelovice – Zaboří - Nahošín – Mečichov  a opačně.  
 
IV. Povolení je vázáno dodržením následujících podmínek: 
1. Úplná uzavírka pozemních komunikací se povoluje vždy v místech dle schválených situací a 
v časech dle předloženého časového harmonogramu závodu. Uvedené časové termíny není 
možno překročit bez souhlasu silničního správního úřadu. 
2. Uzavírky provozu na dotčených pozemních komunikacích budou řádně označeny a 
zabezpečeny, a to  v souladu s přechodnou úpravou provozu, kterou stanovil Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy. 
3. V místech, kde vyúsťují na trasu rychlostní zkoušky místní, účelové a jiné komunikace, sjezdy a 
výjezdy, je nutné zajistit uzávěru – buď pomocí dopravního značení (B 1, Z 2) nebo pořadatelsky. 
Je nutné zajistit, aby na uzavřenou trasu nevyjelo žádné vozidlo od jednotlivých nemovitostí.  
4. Pořadatel (žadatel) vhodným způsobem zajistí předání informací jednotlivým obcím a 
obyvatelům závodem dotčených obcí o konání tohoto závodu a o rozsahu přijatých opatření.  
5. Rally bude uspořádána v souladu s bezpečnostním manuálem pro pořadatele rally, vydaným 
Autoklubem České republiky (http://www.rally-safety.com). Současně je nutné při konání závodu 
v plném rozsahu dodržet bezpečnostní plány jednotlivých zkoušek s cílem zajištění maximální 
bezpečnosti diváků a dalších účastníků akce. 
6. V době konání závodu bude v případě nouze uvolněn vjezd na uzavřené pozemní komunikace 
vozidlům IZS. 
7. Vlastník silnic a místních komunikací, po nichž má být vedena objížďka, je povinen strpět 
bezúplatně provoz převedený na ně z uzavřených pozemních komunikací. Náhrada případných 
následných škod na objížďkových pozemních komunikacích se uskuteční na náklad žadatele o 
uzavírku a objížďku.  
8. Osoba odpovědná za zabezpečení uzavírky: Ing. Pavel Štípek. 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 05.09.2022 žádost právnické osoby 
AUTOMOTO KLUB Pačejov v AČR, se sídlem Pačejov-nádraží 199, 341 01 Horažďovice, IČO: 
43316476, o povolení úplné uzavírky provozu na místní komunikaci Horažďovická Lhota, na 
účelové komunikaci Velký Bor - Horažďovická Lhota, na účelové komunikaci Horažďovická Lhota – 
Třebomyslice, na účelové komunikaci „Háj“, na účelové komunikaci „Lavičková cesta“ a na 
silnicích II/139, II/186, III/18612, III/18613, III/1869, III/1731 a III/1733, v úsecích dle doložené 
situace, z důvodu pořádání testovací rychlostní zkoušky SHAKEDOWN a rychlostních zkoušek RZ 
3/6 Nehodív – Strážovice a RZ 9/12 Mečichov - Horažďovice  Předměstí, a to v rámci sportovní 

http://www.rally-safety.com/
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akce 43. INVELT Rally Pačejov 2022 pořádané ve dnech 30.9.2022 – 02.10.2022. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno správní řízení. 
 
 
K žádosti bylo doloženo následující: 
- časový harmonogram závodu 
- grafické znázornění rychlostních zkoušek 
- návrh dopravně inženýrského opatření - přechodného dopravního značení 
 
V souladu § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích o uzavírce a objížďce rozhoduje 
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Tato 
žádost musí být v tomto případě projednána: 
• s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, 
po níž má být vedena objížďka 
• s obcí, na jejímž  zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka 
• s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně 
přístupné účelové komunikaci  
 
Jelikož nebyl ohrožen účel řízení, silniční správní úřad v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připustil, že toto projednání před vydáním tohoto 
rozhodnutí zajistil žadatel.  
 
K žádosti byly doloženy následující stanoviska a vyjádření: 
- stanovisko  Policejního prezidia ČR, č.j.: PPR-29986-1/ČJ-2022-990440 – stanovení podmínek 

k pořádání rally 
- stanovisko Policie ČR, KŘPP, č.j.: KRPP-107283-2/ČJ-2022-030406 – odsouhlasené dopravně 

inženýrská opatření 
- souhlas města Horažďovice  
- souhlas obce Velký Bor 
- souhlas obce Nehodiv   
- souhlas obce Myslív   
- souhlas obce Hradešice   
- souhlas města Nalžovské Hory 
- souhlas města Plánice 
- souhlas obce Břežany  
- souhlas obce Olšany  
- souhlas obce Pačejov  
- souhlas obce Zavlekov   
- souhlas obce Svéradice   
- souhlas obce Malý Bor  
- souhlas obce Mečichov  
- souhlas obce Čečelovice 
- souhlas obce Záboří 
- souhlas obce Doubravice   
- souhlas SÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy   
- vyjádření ŘSD ČR, správa Plzeň  
- stanovení přechodné úpravy provozu KÚPK, odbor dopravy, zn.: PK-DSH/9934/22 ze dne 

08.09.2022 
- stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Klatovy, odbor dopravy, zn.: OD/19188/22/Dj ze 

dne 13.09.2022 
- stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Horažďovice, odbor dopravy, č.j.: 12374/2022 ze 

dne 12.09.2022 
 
Během správního řízení nebyly příslušnému silničnímu správnímu úřadu doručeny žádné negativní 
námitky nebo důkazy účastníků řízení. 
 
Při rozhodování silniční správní úřad dbal na skutečnost, aby povolená uzavírka a nařízená 
objížďka byla řádně technicky zabezpečena, a to dle dopravně inženýrského opatření 
odsouhlaseného příslušným orgánem Police ČR. Přechodnou úpravu provozu stanovil Krajský 
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úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Klatovy, odbor 
dopravy a  Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy. 
 
 
 
Dále silniční správní úřad dbal na skutečnost, aby uzavírka provozu byla vždy omezena na co 
nejkratší možnou dobu. V tomto případě se jedná o velmi krátkodobé omezení a každá rychlostní 
zkouška je časově velmi přesně definována. 
 
Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí uvedené v ustanovení § 24 
zákona o pozemních komunikacích a v ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí 
uvedeno. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem 
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského 
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 
 
 
Josef Rada 
vedoucí odboru dopravy  
 
Milada Kotišová, v.z. 
oprávněná úřední osoba 
odboru dopravy 
 
 
Rozhodnutí obdrží 
AUTOMOTO KLUB Pačejov v AČR , Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Za Kasárny 324/IV, 339 01 Klatovy   
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Obec Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice 
Obec Pačejov, Pačejov 199, 341 01 Horažďovice 
Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice 
Obec Nehodív, Nehodív 13, 341 01 Horažďovice 
Obec Břežany, Břežany 23, 341 01 Horažďovice 
Obec Olšany, Olšany 15, 341 01 Horažďovice 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice 
Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice 
Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec 
Obec Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov 
Obec Hlupín, Hlupín 54, 386 01 Strakonice 
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 
Město Plánice, Náměstí 180, 340 34 Plánice 
Obec Čečelovice, Čečelovice 32, 388 01 Blatná 
Obec Záboří, Záboří 88, 387 34 Záboří 
Obec Doubravice, Doubravice 43, 387 35 Doubravice  
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
 
Na vědomí 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 
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