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oprávněná úřední osoba 
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Datum:     13.03.2023  
 

ROZHODNUTÍ 
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o pozemních komunikacích), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení 
zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 5 zákona o pozemních komunikacích, kterou 
dne 21.02.2023 podal 

Jiří Němec, IČO 62069659, nar. 31.5.1969, Kosmonautů 1580, 583 01 Chotěboř 

(dále jen žadatel), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka komunikace Město 
Holice, IČ: 00273571 se sídlem Holice v Čechách, Holubova čp.1 - podle § 25 odst. 1 a 2 
zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

povoluje 

zvláštní užívání místní komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, 
zábavních a podobných akcí, 

Trhy Holice 2023 
 

Datum konání: 
  

• 20.03.2023   17.04.2023   15.05.2023 
• 19.06.2023   17.07.2023   21.08.2023 
• 18.09.2023   16.10.2023   20.11.2023 
• 11.12.2023   18.12.2023                           

  

Místo konání: Holice v Čechách v ul. Holubova (na pozemku p. č. 363/5 v k.ú. Holice 
v Čechách – parkoviště mezi Kulturním domem v Holicích a Základní uměleckou školou Karla 
Malicha)  

Doba konání: pondělky vždy od 06:00 hod. – 18:00 hod. 

Odpovědná osoba:  Jiří Němec, tel.: 602 482 882 
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Pro zvláštní užívání komunikace stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel je povinen provádět veškerý úklid po vlastní činnosti na všech plochách dotčených 
zvláštním užíváním. 

2. Žadatel musí udržovat místo, které je předmětem povolení v čistotě, po skončení své 
činnosti provést úklid a likvidovat odpad vzniklý v souvislosti s povolenou akcí na vlastní 
náklady. 

3. Dopravní značení zajišťuje žadatel na svůj náklad a zodpovídá po dobu trvání akce za jeho 
stav. Stanovení přechodné úpravy je součástí povolení uzavírky, bez kterého nelze zvláštní 
užívání provádět. 

4. Obyvatelům bydlícím v uzavřeném úseku bude zajištěn volný vstup a žadatel zajistí předem 
(min. 3 dny) jejich informování o rozsahu a době trvání zvláštního užívání. Žadatel 
organizačně zajistí volný vstup k muzeu, kulturnímu domu a sportovní hale. 

5. Zvláštní užívání lze započnout pouze s povolením uzavírky. Stanovení přechodné úpravy 
bude součástí povolení uzavírky. 

6. Budou splněny podmínky vlastníka komunikace Město Holice, IČ: 00273571 se sídlem 
Holice v Čechách, Holubova čp.1 ze dne 20.02.2023: 
• V případě, že provozovatel konání trhu v určitém datu odvolá a trh se nebude z důvodů    

nezaviněných provozovatelem konat (počasí a jiné objektivní vlivy), bude o tom 
provozovatel písemně informovat pronajimatele nejpozději do 07,00 hodin v den 
původně plánovaných konání trhů. 

• Na dobu užívání zajistí majitel volnou plochu pozemku. 
• Pozemek lze použít k osazení prodejních stánků i parkování vozidel prodávajících, 

bez připojení na el. energii, vodu kanalizaci apod. Pokud by bylo nutné připojení na tyto 
sítě, musí být toto projednáno ve stavebním (územním řízení a vydáno stavení povolení, 
které si je provozovatel povinen zajistit).Uživatel je povinen používat vyhrazené veřejné 
prostranství pouze pro účely uvedené tohoto povolení. 

• V případě majitelem schváleného zásahu do pozemku je provozovatel povinen 
zabezpečit vytýčení podzemních zařízení (plyn, voda, elektřina apod.) po prověření u 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za jejich případné porušení nese plnou 
odpovědnost. 

• Dojde-li vinou provozovatele v souvislosti s užíváním veřejného prostranství     
k nehodě, zranění apod. nese za to provozovatel plnou odpovědnost. 

• Provozovatel musí udržovat jemu přidělené místo pro konání trhů v čistotě, průběžně i  
po skončení své činnosti provádět úklid místa a likvidovat odpad vzniklý v souvislosti 
s jeho činností na vlastní náklady.  

• Provozovatel zodpovídá za BOZP a PO při výkonu práva dle tohoto povolení. 
• Při případné kontrole je prodejce ve stánku povinen prokázat se potvrzením, že patří 

k firmě provozovatele. 
• Uživatel nese plnou odpovědnost za případné škody na majetku Města Holice a třetích 

osob dojde-li jeho vinou v souvislosti s užíváním veřejného prostranství k dopravní 
nehodě, k požáru, zranění apod. 

• Toto povolení nabývá platnost dne 20.03.2023  
• Platnost povolení končí: 

- dohodou majitele s provozovatelem 
- bude-li porušeno některé výše uvedené ustanovení 
- jestliže hygienické potřeby budou vykonávány ze strany prodejců a návštěvníků trhu 

na veřejném prostranstvím. 
- písemným oznámením majitele provozovateli, bez udání důvodu, 30 dnů po                                                  

obdržení tohoto oznámení 
- písemným oznámením provozovatele majiteli, bez udání důvodu, 30 dnů po 

obdržení tohoto oznámení 
• Po skončení povolení se provozovatel zavazuje vrátit veřejné prostranství   v takovém   

stavu, v jakém ho převzal. 
• Toto „Povolení“ nenahrazuje jiná rozhodnutí, vydaná podle zvláštních obecně        

závazných právních předpisů, pokud je jich třeba (např. rozhodnutí o zvláštním užívání, 
Stavební povolení apod.), které je provozovatel povinen případně zajistit. 
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Účastníci řízení, dle § 27 1a správního řádu: 
Jiří Němec, nar. 31.5.1969, Kosmonautů 1580, 583 01 Chotěboř 

 

Odůvodnění: 

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 21.02.2023 žádost o 
povolení zvláštního užívání. 

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 
2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání za 
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky 
pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a 
příslušného policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního 
odboru – dopravního inspektorátu v Pardubicích vedeného pod Čj.: KRPE – 20913-2/ČJ-2023-
170606 ze dne 09.03.2023 (přechodná úprava provozu).  

 

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
Město Holice 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán 
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
Helena Sedláková v.r.                        otisk úředního razítka 
vedoucí 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč byl uhrazen dne 01.03.2023. 
  
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
Jiří Němec, Kosmonautů č.p. 1580, 583 01 Chotěboř 
 
Město Holice, IDDS: hwkbrgj 
sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
  
Dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
 


		2023-03-14T08:13:19+0100
	Helena Sedláková
	ano




