
 
 
Vážení občané, 

 

Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy, tradiční pořadatel 
automobilových rally, si Vás dovoluje upozornit, že dne 13. - 14. října 2022 
spoluorganizuje Evropský pohár FIA v  rally, Mistrovství České republiky 
v automobilové rally a Mistrovství Německa v  rally 3 STÄDTE RALLYE. 
Prosíme Vás proto o pochopení a shovívavost k opatřením, která Vás na 
určitý čas omezí. Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají motoristický 
sport rádi a těžko se s omezením pohybu osob i vozidel smiřují. Přesto 
věříme, že zvítězí tolerance. 

V zájmu bezpečnosti Vás i ostatních účastníků rally je nutné bezpodmínečně 
dodržovat pokyny pořadatelů, orgánů policie ČR. Kritickým obdobím je i doba 
seznamovacích jízd posádek, které pořadatel stanovil na 13. října 2022. 
V tento den a během konání rally prosíme o omezení pohybu domácích zvířat 
po veřejných komunikacích, a hlavně zvýšení dozoru nad dětmi. Jezdci rally 
jsou zkušení, ale přesto nevylučujeme možnost poškození Vašeho nebo 
obecního majetku. Velmi nám při likvidaci následků poškození pomůže, když 
si zaznamenáte startovní číslo případně jméno toho, kdo škodu způsobil a 
neprodleně je ohlásíte na svůj obecní úřad nebo přímo nám, pořadatelům, na 
adresu uvedenou v tomto letáčku. Na nápravě škody se potom v nejkratším 
možném čase dohodneme.                

Pro více informací doporučujeme sledovat internetové stránky www.pamk.cz.                                                                             

Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení a spolupráci  při  pořádání        
3 STÄDTE RALLYE, automobilové rally, která přivede do předhůří Šumavy 
spousty příznivců motoristického sportu, z nichž mnozí se k nám na Šumavu 
opět rádi vrátí.  

 
Kontakt: Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy 
Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 2 
Mgr. Václav Štípek: mob. 607 664 875        
E-mail: autoklub@pamk.cz                                                                                                                    
V Klatovech, říjen 2022 
 

 
 
 

POŠUMAVSKÝ AUTO MOTO KLUB V AČR KLATOVY 



PŘEHLED UZAVÍREK TRATÍ RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK 
 

Pátek 14. 10. 2022 
 

RZ Místo Doba 
uzavírky 

1/4 
Šumavské 
Hoštice - 

Dvory 

RZ projíždí: Škarez, Studená, Drslavice, 
Kratušín, Zábrdí, Lažiště 
Dotčené obce: Šumavské Hoštice, Dvory 

14:40 – 20:55 

2/5 
Uhřice - 
Malenice 

RZ projíždí: Bušanovice, Beneda, Zálezly 
Dotčené obce: Uhřice, Horní a Dolní 
Nakvasovice, Kovanín, Malenice 

15:15 – 21:25 

3/6 
Putkov – 

Žírec 
RZ projíždí: Putkov, Račov, Žírec  
Dotčené obce: Mlýny, Zdíkov 15:45 – 22:00 
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Městský úřad Prachatice 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství 

Č.j.:                        MUPt/57423/2022/02/KSD/Ryb 

Vyřizuje:                        Bohumír Rychtář 

Telefon:                        +420 388607503 

Fax:                        +420 388313567 

E-mail:                        brychtar@mupt.cz 

 

 Pošumavský auto moto klub v AČR 

Dobrovského 154 

339 01 Klatovy 

V Prachaticích dne 27. září 2022  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, věcně a místně příslušný 

podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě žádosti žadatele  

Pošumavský auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy ze dne 

14.09.2022, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie 

Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu Prachatice ze dne 12.09.2022 č.j.: KRPC-123162-

5/ČJ-2022-020606 ve smyslu  § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., 

 

s t a n o v u j e 
žadateli – právnické osobě: 

 

Pošumavský auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy, IČ: 00479942  

(dále jen „žadatel“) 

 

přechodnou úpravu provozu ve správním obvodu Městského úřadu Prachatice, jako 

obce s rozšířenou působností, na níže uvedených na pozemních komunikacích: 

RZ1 
1. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

II.. tř. č. 145 v úseku od 54,1 do 59,282 

2. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14528 v úseku od 0 do 3,5 

3. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14530 v úseku od 0 do 2,803 

4. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14130 v úseku od 0,400 do 16,9 

5. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14133 v úseku od 7,800 do 7,969 
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6. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( MK) 

- V délce celé rychlostní zkoušky v křižovatce s každou MK nebo silnicí (viz příloha 

s DIO). 

RZ 2 

1. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (MK ) křižovatka 

se silnicí III. tř. č. 14415 ve směru na obec Setěchovice 

2. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14412 v úseku od 0 do 0,500 

3. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14415 v úseku od 0 do 0,500 

4. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14410 v úseku od 0,672 do 10,848 

5. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 14412 v úseku od 0 do 1 

6. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( silnici) 

III.. tř. č. 1446 v úseku od 0 do 5 

7. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ( MK) 

- V délce celé rychlostní zkoušky v křižovatce s každou MK nebo silnicí (viz příloha 

s DIO. 

 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikací (silnice, místní komunikace) 

spočívá v umístění níže uvedených dopravních značek: 

RZ 1 

• IP l Oa (viz přiložená mapa) 

na MK v křižovatce se silnicí II třídy Č. 145 

• B 1 + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici....III.... třídy číslo 14530 

• IS 11 c (viz přiložená mapa) 

na silnici ....II.... třídy číslo 145 

• 2x 15 11 b (viz přiložená mapa) 

na silnici ....II.... třídy číslo 145 

• IP22 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14528 

• IP l Ob (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14528 

• B 1 + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14528 

• B 1+Z2 - minimálně 5 výstražných světel typu 1 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14528 

• 3x IP22 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14130 

• IP10a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14130 

• IS 11 b (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14130 

• 9x B 1 + Z02 (viz přiložená mapa) 

V délce celé rychlostní zkoušky v křižovatce s každou MK nebo silnicí. 
 

RZ 2 

• 2x IP22 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14410 
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• 2x IP 10a + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14410 

• 2x B 1 + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14410 

• 2x BI+Z2 - minimálně 5 výstražných světel typu 1 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14410 

• IP22 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14415 

• ISl lc (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14415 

• IP10a + E3a (viz přiložená mapa) 

na MK v křižovatce se silnicí III. třídy číslo 14415 (ve směru na obec Doubrava) 

• IP l0a + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14411 

• IP l0a + E3a (viz přiložená mapa) 

na MK v křižovatce se silnicí III. třídy číslo 14415 (ve směru na obec Setěchovice) 

• B 1 + Z02 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 14412 

• B 1 + Z02 (viz přiložená mapa) 

na MK za obcí Uhřice ve směru na obec Vlachovo Březí 

B 1 + E3a (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 1446 

• B1+Z2 - minimálně 5 výstražných světel typu 1 (viz přiložená mapa) 

na silnici ....III.... třídy číslo 1446 

4x B 1 + Z02 (viz přiložená mapa). 

 

V délce celé rychlostní zkoušky v křižovatce s každou MK nebo silnicí z důvodů pořádání 

motoristického závodu 3 Städte Rallye. 

 

Termín stanovení přechodné úpravy: 

RZ 1 

ode dne 14.10.2022 hodin 14:41 do dne 14.10.2022.... hodin 20:53 

RZ 2 

ode dne 14.10.2022 hodin 15:14 do dne 14.10.2022.... hodin 21:26 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je podmíněno 

dodržením dále uvedených podmínek: 

1)Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií ČR 

schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto 

stanovení. 

2) Pořadatel zajistí, aby nedošlo k přímému najetí vozidel do uzavřeného úseku z postranních 

polních a lesních cest (pomocí DZ Z2 + B1 nebo umístěním pořadatelského stanoviště s 

nepřetržitou přítomností pořadatele). 

3) Bude zajištěna bezpečnost diváků vytyčením bezpečných zón pro sledování závodů, 

pořadatelé budou po celou dobu konání akce kontrolovat dodržování bezpečné divácké zóny 

ze strany účastníků akce. 

4) Pořadatelé budou prokazatelně řádně poučeni, proškoleni a označeni v souladu s 

vyhl. MD a spojů č. 294/2015 Sb. 

5) Je nutné zajistit, aby na uzavřenou trasu nevyjelo žádné vozidlo od jednotlivých 

nemovitostí – nutnost prokazatelného informování občanů o uzávěře v jednotlivých obcích. 
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6) Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., bude 

rozmístěno před zahájením akce odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 „Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“ a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost 

dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – v obci nejméně 10 m, mimo obec alespoň 30 

m). Je nutné dbát na to, aby každá vzdálenosti DZ – v obci nejméně 10 m, mimo obec alespoň 

30 m). Je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění 

nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu. Společné uspořádání DZ na 

jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. 

7) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení 

průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu. 

8) Po skončení akce je nutné dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní 

značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění 

přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno. 

9) Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá pan Mgr. Václav Štípek – 

tel. 607 664 875. Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na 

uvedeném telefonu zastižitelná. 

10) V případě potřeby si Policie ČR, Dopravní inspektorát vyhrazuje právo na doplnění nebo 

změnu podmínek, jestliže si to vyžádá zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

 

Odůvodnění 

Dne 14.09.2022 podal žadatel Pošumavský auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 

Klatovy žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy v souladu s ustanovením § 172 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích projednal s Policií České republiky, dopravním inspektorátem v Prachaticích. 

Toto vyjádření tvoří podklad tohoto opatření obecné povahy. Správní orgán shora uvedenou 

žádost řádně posoudil a zhodnotil přechodné dopravní značení nezbytné pro zachování 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na základě zhodnocení správní orgán stanovil 

přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 

opatření obecné povahy. 

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v 

přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 

opatření obecné povahy.  

Toto opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění, nabývá účinnosti 5 dnem po vyvěšení. 
otisk razítka: 

 

Bohumír Rychtář 

referent odboru  

komunálních služeb a dopravy 
 

Příloha: 

„DIO“ – SS 1Šumavské Hoštice – Dvory 

„DIO“ – SS 2 Uhřice - Malenice 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: dle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky): 

Pošumavský auto moto klub v AČR, Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 

Správa a údržba silnici JčK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice 

 

Na vědomí (do datové schránky): 

Obec Lažiště, Lažiště 24, 383 01 Prachatice 

Obec Zábrdí, Zábrdí 1, 383 01 Prachatice 

Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

Obec Kratušín, Kratušín 10, 383 01 Prachatice 

Obec Dvory, Dvory 24, 383 01 Prachatice 

Obec Pěčnov, Pěčnov 3, 383 01 Prachatice 

Obec Bušanovice, Bušanovice 47, 384 22 Vlachovo Březí 

Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Zálezly 

Obec Malenice, Na Návsi 95, 387 06 Malenice 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice - 

Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice 

 

1x na úřední desku Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Lažiště, Lažiště 24, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Zábrdí, Zábrdí 1, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Kratušín, Kratušín 10, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Dvory, Dvory 24, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Pěčnov, Pěčnov 3, 383 01 Prachatice 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Bušanovice, Bušanovice 47, 384 22 Vlachovo Březí 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Zálezly 

1 x na úřední desku Obecního úřadu Malenice, Na Návsi 95, 387 06 Malenice 
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