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Vyřizuje/Oprávněná  

úřední osoba: Václav Honc, DiS. 

Tel.: 326716335 

Fax:  

E-mail: honc@mb-net.cz 

Datum: 20.06.2022 

 

Žadatel:  

AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, Labe 184, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 

příslušný dle § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl dne 20.06.2022 ve věci žádosti o vydání 

povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, kterou dne 16.06.2022 podal(a) AUTOKLUB 

BOHEMIA SPORT v AČR, IČO: 75057930, Labe 184, Malá Skála, 468 22  Železný Brod, takto: 

 

I. v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 a 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

a ve smyslu § 40 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích  

p o v o l u j e  

pořádání závodů „RALLY BOHEMIA 2022“, na místních komunikacích v Mladé Boleslavi, včetně 

organizace doprovodných programů na Staroměstském náměstí.  Jedná se zejména o rychlostní zkoušku 

RZ Staroměstská a RZ Městská. 

 RZ Staroměstská - dne 10.07.2022 od 07:00 do 20:00 hod.  

na místních komunikacích v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, 

Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, Pivovarská parkoviště, 9. 

května, Starofarní, Vodkova a Bělská v Mladé Boleslavi. 

 RZ Městská -  dne 09.07.2022 od 07:00 do 13:00 hod. 

na místních komunikacích v ulicích 9. května, Pivovarská, Pivovarská parkoviště, Železná, 

náměstí Míru, tř. T. G. Masaryka, Dukelská, parkoviště u Domu kultury, Blahoslavova, tř. 

Václava Klementa, Jaselská, Klaudiánova, Českobratrské nám., Komenského nám. v Mladé 

Boleslavi. 

II. ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 

Ministerstva dopravy č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích 

p o v o l u j e  

úplné uzavírky provozu na místních komunikacích v Mladé Boleslavi, v souvislosti s konáním akce 

„RALLY BOHEMIA 2022“ a doprovodným programem od 02.07.2022 do 10.07.2022 
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A)  Údaje o uzavírce : Staroměstské náměstí – Bohemia veterán + RC 

V termínu :  02.07.2022   

od 08:00 hod do 11:00 hod. – úplná uzavírka provozu na Staroměstském náměstí v souvislosti 

s Bohemia veterán, včetně průjezdu autobusové dopravy 

od 11:00 hod do 18:00 hod. -  úplná uzavírka provozu na Staroměstském náměstí v souvislosti 

s Bohemia RC rally, průjezd autobusů umožněn 

Zákaz zastavení v celém prostoru Staroměstského náměstí – umístěny dopravní značky Zákaz zastavení - 

B28, příp. IZ 8a – ode dne 02.07.2022 od 00.01 do 03.07.2022 do 10:00 hod,  – odtah vozidel.  

Pro veřejnost uzavřeno parkoviště Pivovarská 

B)  Údaje o uzavírce : Staroměstské náměstí – Dětský den Bohemia Rally 

V termínu :  od 03.07.2022 

od 12:00 hod do 18:00 hod. – uzavírka provozu na Staroměstském náměstí, vč. autobusů 

Zákaz zastavení v celém prostoru Staroměstského náměstí – umístěny dopravní značky Zákaz zastavení - 

B28, příp. IZ 8a – ode dne 02.07.2022 od 00.01 do 03.07.2022 do 10:00 hod,  – odtah vozidel.  

C)   Seznamovací jízdy – RZ Staroměstská  

V termínu : 07.07.2022 od 13:00 do 16:00 hod.  

Zákaz zastavení v celém prostoru rychlostní zkoušky – umístěny dopravní značky B28 po obou stranách 

komunikace v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, 

Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská + Pivovarská parkoviště – bez odtahu s výjimkou  ulic Pod 

Borkem, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská + Pivovarská parkoviště ( Zákaz zastavení B28 od 

13:00 do 16:00). Omezení rychlosti v okolí křižovatky ulic Pražská, Regnerova a Štyrsova na 30km/h. 

Seznamovací jízdy – RZ Městská  

V termínu : 07.07.2022 od 11:00 do 13:00 hod.  

Zákaz zastavení po obou stranách ulice Pivovarská, Železná, Klaudiánova, a parkoviště Pivovarská, 

Dukelská, Blahoslavova, parkoviště u Domu kultury (B 28 od 11:00-13:00) 

Za běžného provozu bez uzavírky pozemních komunikací za asistence Police ČR a Městské policie 

Mladá Boleslav. 

D)  Údaje o uzavírce : Rychlostní zkouška – Městská 

V termínu :  09.07.2022 od 07:00 do 13:00 hod. 

Úplná uzavírka provozu na trase rychlostní zkoušky v ulicích 9. května, Pivovarská, Pivovarská 

parkoviště, Železná, náměstí Míru, tř. T. G. Masaryka, Dukelská, parkoviště u Domu kultury, 

Blahoslavova, tř. Václava Klementa, Jaselská, Klaudiánova, Českobratrské nám., Komenského 

nám. v Mladé Boleslavi. 

Zákaz zastavení v celém prostoru rychlostní zkoušky – umístěny dopravní značky Zákaz zastavení - B28 

dne 09.07.2022 od 00.01 do 13:00 hod., (ODTAH VOZIDEL).  

S RZ Městská souvisí příjezd na start RZ přes rampu ulicemi Tovačovského, Na Karmeli, Vodkova (v 

protisměru), Bělská, kde je potřeba úplná uzavírka a B 28 v době uzavírky RZ Městská. 

E)  Údaje o uzavírce : Rychlostní zkouška – Staroměstská 

V termínu :  10.07.2022 od 07:00 hod do 20:00 hod. 

Úplná uzavírka provozu na trase rychlostní zkoušky v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, 

Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, 

Pivovarská parkoviště, 9. května, Starofarní,  Vodkova a Bělská v Mladé Boleslavi. 
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Zákaz zastavení v celém prostoru rychlostní zkoušky – umístěny dopravní značky Zákaz zastavení - B28 

dne 10.07.2022 od 00.01 do 17:00 hod., (ODTAH VOZIDEL)  

F)  Údaje o uzavírce : Staroměstské náměstí + komunikace kolem Hotelu Věnec 

V termínu :  od 06.07.2022 do 10.07.2022, úplná uzavírka obslužné komunikace pod fontánou 

Zákaz zastavení v celém prostoru Staroměstského náměstí – umístěny dopravní značky Zákaz zastavení - 

B28, příp. IZ 8a – ode dne 06.07.2022 od 12.00 do 10.07.2022 do 20:00 hod,  – odtah vozidel.  

V souvislosti s konáním akce „RALLY BOHEMIA 2022“ budou na místních komunikacích 

rozmístěny přechodné dopravní značky B 28 (Zákaz zastavení), popř. IZ 8a,b (Zóna se zákazem 

zastavení), s uvedeným dnem platnosti, toto dopravní značení musí být v souladu se zákonem 

umístěno nejméně týden před dnem platnosti.  

Odpovědná osoba: Petr Pavlát, tel. 605 168 331 

Pro povolení uzavírky se stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zodpovídá za řádné rozmístění dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky provozu na 

pozemních komunikacích.  

2. Žadatel je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě 

jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

3. Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, popřípadě zkrácena. 

Magistrát města odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit 

podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. 

4. Uzavírka bude řádně označena dopravním značením, které musí svým provedením a rozmístěním 

odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva 

dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

dále ČSN EN 12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích – TP 66 (3. vydání – zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích) jako přechodné značky umístěné na přenosném sloupku, vycházející ze souhlasu 

Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích. 

5. Žadatel bude vhodným způsobem informovat obyvatele bydlící na trase rychlostních zkoušek o 

uzavírkách provozu a omezení možného příjezdu k jejich nemovitostem. 

6. Žadatel zajistí dostatečný počet řádně poučených a označených pořadatelů. 

7. Po ukončení akce musí být všechny dotčené pozemní komunikace uvedeny do původního stavu, 

příp. poškození povrchu komunikací bude neodkladně opraveno na náklady žadatele. 

8. Žadatel bude respektovat podmínky dané závazným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství 

Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, 

KRPS-133896/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 23.05.2022. 

9. Žadatel bude respektovat podmínky dané vyjádřením správců pozemních komunikací - Krajská 

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, SÚS Mnichovo Hradiště, 

Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5, č.j.: 4151/22/KSUS/MHT/BAR ze dne 

06.06.2022a  správce místních komunikací statutárního města Mladá Boleslav. 

10. Na pozemních komunikacích, které se připojují k trati závodu, budou umístěny dopravní 

značky B 1 a Z 2. Podél trati budou umístěny výstražné pásky, zamezující vjezd vozidlům z 

přilehlých nemovitostí, dvorků, parkovišť a zamezující vstupu chodců na trať. Celá trasa bude 

zabezpečena pořadateli. 

11. Ve smyslu ustanovení § 19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích musí být příslušná 

dopravní značka B 28, popř. IZ 8a (B28) na pozemní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před 

prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení. 
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12. Ve smyslu ustanovení § 19b zákona o pozemních komunikacích, je vlastník pozemní komunikace 

oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto 

zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění 

silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit 

na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z 

místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace 

provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a 

způsob jeho vyzvednutí. 

13. Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem 

dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na 

odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel. 

14. Ukončení nebo případné prodloužení doby uzavírky bude neprodleně oznámeno odboru dopravy a 

SH Magistrátu města Mladá Boleslav. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna 

zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou. 

15. Při nedodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí bude ze strany Magistrátu města Mladá 

Boleslav postupováno proti fyzické osobě podle § 42a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a proti právnické osobě a fyzické osobě podnikající 

podle § 42b zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "správní řád") je AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, IČO: 75057930, Labe 184, 

Malá Skála, 468 22  Železný Brod. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 16.06.2022 podal(a) AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, IČO: 75057930, Labe 184, Malá 

Skála, 468 22 Železný Brod, žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

v souvislosti s konáním akce „RALLY BOHEMIA 2022“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o 

povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. 

Stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR: 

Bylo doloženo závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní 

odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, KRPS-133896/ČJ-2022-010706-KOM ze 

dne 23.05.2022. 

Stanovisko vlastníka pozemní komunikace: 

V řízení bylo doloženo souhlasné stanovisko správce místních komunikací ze dne 16.06.2022 a vyjádření 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, SÚS Mnichovo Hradiště, 

Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5, č.j.: 4151/22/KSUS/MHT/BAR ze dne 06.06.2022. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:  

Námitky nebyly vzneseny. 

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky nebyly 

vzneseny.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 

zákona o pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 

shromážděné námitky a stanoviska. Zjistil, že povolením zvláštního užívání pozemní komunikace nejsou 

ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku. 
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Účastníci řízení jsou: AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, statutární město Mladá Boleslav, Krajská 

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, SÚS Mnichovo Hradiště. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání 

se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po 

uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání se podává u Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav. O odvolání bude rozhodovat Krajský 

úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha. 

 

Odvolání proti bodu II. tohoto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 

odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

Václav Honc DiS. 

referent dopravy a správy dopravy 5 

 

Za správnost vyhotovení: 

Václav Honc DiS. 

referent dopravy a správy dopravy 5 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 100,- 

Kč, byl uhrazen dne 16.06.2022 HP2K/22/02580. 

 

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 

AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, IČO: 75057930, Labe 184, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, SÚS Mnichovo Hradiště, 

Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., Starofarní, Mladá Boleslav 

 

Dotčený orgán: 

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, 

Štefánikova 1304, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1 

 

Ostatní: 

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 05792291, Sokolovská 100/94, 

Karlín, 186 00  Praha 8 

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., tř. Václava Klementa 1439, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá 

Boleslav 1 

ARRIVA Střední Čechy s.r.o., Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy 

 

Na vědomí:  

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01  Kladno 1 

Městská policie Mladá Boleslav, Palackého, Mladá Boleslav 

SPIS 


