é3

|KjRjQMAq

3

- Qcj|&

OBEC TRNAVA
763 18 Trnava u Zlína 156, tel.: 577988223, www.trnava.cz, mob. 602 511 491 e-mail: outrnava@avonet cz

Obec Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 37
763 18 Trnava u Zlína

Žádost o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
chci Vás zdvořile požádat o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Žádám Vás o poskytnuti kopie dokumentu žádosti Rallysprint klub v AČR, Podkopná
Lhota 136, 763 18, kde výše uvedeni žádají o umožněni průjezdu rally v roce 2018.
Uvedené kopie dokumentů prosím zašlete prostřednictvím datové schránky.

Děkuji za Vaši spolupráci

8. 2. 2018
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Obec Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 37
763 18 Tmava
IČO: 00544493
E-mail: podkopnalhota@volnycz

Obec Tmava
763 18 Tmava u Zlína 156

Věc: Odpověď' na žádost dle zák. 106/1999 Sb. , o poskytnutí kopie dokumentu

Na Vaši žádost o poskytnutí kopie žádosti Rallysprint klub v AČR , kterou jmenovaný klub žádal
Obec Podkopnou Lhotu o umožnění průjezdu rally v roce 2018 Vám tuto zasílám v přiloženém
souboru.

V Podkopné Lhotě dne 9.2.2018

Libor Bad'ura-starosta obce
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RALLYSPRINT KLUB V AČR
IČ: 75040557, Podkopná Lhota č.p. 136
Obec Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 37
763 18 Tmava
IČ: 00544493
Věc: Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky Rallysprintu Kopná a vydání
souhlasu s konáním akce
Rallýsprint klub v AČR žádá obec Podkopnou Lhotu o povolení průjezdu rychlostní Zkoušky

"

Rallysprintu Kopná a vydání souhlasu s konáním akce, která by v případě schválení obecním
zastupitelstvem probíhala dne 44,4.2018 V souvislosti s konáním akce by byla omezena
doprava na krajské komunikaci č. III/4893 vedoucí od Kašavy do Podk?pné Lhoty po
autobusovou točnu Moravan a také od č.p. 40 (sousedícího s Kaplí sv. Václava) směrem do
Trnaivy k autobusové zastávce Na Rozcestí. Dále by byla omezena doprava na obecních
komÚnikacích a to od autobusové točny Moravan směrem k bývalému rekreačnímu středisku
Morävan tzv. závršíni obce se Sjezdem k RD č.p. 15 a s výjezdem na krajskou komunikaci č.
III/4893 u RD s č.p. 40. Dopravní omezení na zmíněných komunikacích bude ve shora
uvedeném chiu v době od 10.00 do 15.00 hod. Objízdnou trasu není možno jakkoliv
naplQnovat.
Způspb zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce:
-Ĺ

zajistíme informovanost obyvatel obce (zavazujeme se, že všéchny občany a vlastníky
staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději l kalendářní týden před konáním
. , akce s bezpečnostnínii pokyny, přesnýini údaji o uzávěrách trati a průjezdu soutěžních
i vozidel. V materiálech bude uveden kontakt na vedoucího RZ, na kterého se lidé
budou moci obrátit)
-, poskytneme přednostní zdravotní zásah j pro 11eúčastníky rally, za cenu přerušení
, . podniku
,-; podél celé traíí rychlostní Zkoušky budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání rally
.

-: seznamovací jízdy účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a Policie ČR
-, veškeré specifické dotazy týkající se bezpečnosti je možno vznášet na ředitele rally
j pana

.

pnojůkladné zajištění závodu v obci Podkopná Lhota se zavazu.jeme podniknout tyto kroky:
-:

nejpozději l týden před konáním akce doložíme na obecní úřad pojištění závodu

·

s garancí odstranění případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. Tyto
situace hlaste řediteli rally panu
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v dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 dnů před konáním akce) budou na
obecní úřad dodány tiskové materiály, které budou obsahovat časový harmonogram
závodu, mapu s časy dopravních uzavírek. mapu a zabezpečení obce během rychlostní
zkoušky
řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele podél celé trati
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-

po skončení rally vyčistíme neprodleně okolí trati tychlostní zkoušky od odpadků po
divácích a věcí souvisejících s pořádáním rally

-

do
3 dnů po
skončeníkomunikací,
rally provede
společně
starostou
obce fyzickou
prohlídku
obecních
kdypořadatel
se zavazuje,
že se
veškerá
poškození
opraví
v terminu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací bude nejméně ve stejné
kvalitě, jako před samotným konáním akce či před seznamovacími jízdami
,

Nabízíme spolupráci, která obci přinese:
-

opravu značně rozbitých úseků obecních komunikací v obci tak, aby byla kvalita
těchto komunikací po odjetí závodu minimálně stejná jako před průjezdem závodních
speciálů. Rozsah oprav bude stanoven na základě fýzické ,prohlídky. Veškeré
vynaložené prostředky na tyto opravy uhradí pořadatel akce

-

propagaci obce

Přílohu žádosti tvoří grafické znázornění zamýšlené rychlostní zkoušky a úplný výpis ze
spolkového rejstříku.
Pořadatel a žadatel:

'~Y

Rallysprint klub v AČR - pobočný spolek
Podkopná Lhota 136
763 18 Tmava
IČ: 75040557
Osoba oprávněna jednat za žadatele - předseda spolku:
Osoba odpovědná za akci Rallysprint Kopná:
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Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoba:
Za kladné stanovisko předem děkuje pořadatel Rallysprint klub v AČR zastoupený

V Podkopné Lhotě Q9:i M. 2Q47v.r.
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