MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Stavební úřad - životní prostředí
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-7874/2021-nk
Spisová značka: 976/2021
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.1.13.1, S/5
Datum: 02.03.2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

O Z N Á M E N Í
o zahájení řízení

Žadatel, Motorsport Kopecký s.r.o., IČO: 074 39 741, se sídlem K Tabulkám 1431, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, podal dne 26.02.2021 u zdejšího silničního správního úřadu, žádost o povolení zvláštního
užívání komunikace konkrétně k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a
podobných akcí, na silnici č. III/3161 na poz. č. parc. 2407(ostatní plocha – silnice), 1832/118 (vodní
plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1832/187 (vodní plocha - koryto vodního
toku přirozené nebo upravené), 2416/4 (ostatní plocha – silnice), 2416/8 (ostatní plocha – silnice),
2416/1 (ostatní plocha – silnice), 2416/7 (ostatní plocha – silnice), 2416/6 (ostatní plocha – silnice),
2416/5 (ostatní plocha – silnice), 2422 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené),
2418 (ostatní plocha – silnice) v obci a kat. území Kostelec nad Orlicí a na poz. č. parc. 834 (ostatní
plocha – silnice), v části Suchá Rybná obce Svídnice a kat. území Svídnice u Kostelce nad Orlicí + na
silnici č. III/3164 na poz. č. parc. 839/2 (ostatní plocha – silnice) vše v části Suchá Rybná obce
Svídnice a kat. území Svídnice u Kostelce nad Orlicí a na poz. č. parc. 1196 (ostatní plocha – silnice)
části Koryta obce Kostelec nad Orlicí a kat. území Kostelecká Lhota, z důvodu zajištění testovacích
jízd závodního rally speciál v roce 2021“.
Důvodem zvláštního užívání výše uvedených silnic je pořádání akce, při které by mohla být ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu (dle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích) tj. opakované testovací jízdy závodního rallyového speciálu v průběhu roku 2021.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný
silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v
platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako místně příslušný podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního
řádu všem jemu známým účastníkům řízení zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace.
Vzhledem ke skutečnosti, že ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení není nezbytné
ústní jednání, silniční správní úřad v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu od tohoto ústního jednání
upouští.
Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
uplatnit nejpozději do

pěti dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnut v kanceláři silničního
správního úřadu v budově Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ) Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří
B 102) v době (pondělí a středa od 08:00 hod. do 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 08:00 hod. do 14:00
hod. a v pátek od 08:00 hod do 13:00 hod. s tím, že doporučujeme se předem telefonicky domluvit).
V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že
shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí.
Účastníci řízení mají ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 2 dnů po
uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými
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podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí
tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
Motorsport Kopecký s.r.o., IČO: 074 39 741, K Tabulkám 1452, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Vlastník komunikace (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 8 9546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 500 03 HRADEC
KRÁLOVÉ
Česká republika
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí
Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Mazurová Libuše, Suchá Rybná 4, 517 41 Svídnice –doručeno veřejnou vyhláškou
MUDr. Bendová Olga, Na Petynce 148/96, Střešovice, 169 00 Praha 6
Ing. Kerhatová Zdenka, Tulipánova 2804/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Bělobrádek Lubomír, Na Vrbině 1266, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Český rybářský svaz, z.s., IČO: 135 86 009, místní organizace Kostelec nad Orlicí, Podhorná
477, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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