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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
ADRESA:

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO
DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ČČ. jednací:
ODaS/2431-1/18/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
4. října 2018

ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl t a k t o:

podle § 10, § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., na základě žádosti spol. Klika & Dvořák,
s.r.o., sídlem Kladno, Pavlisova 2250, se mění rozhodnutí čj. ODaS/2431/18/280 takto:

povoluje
I.

zvláštní užívání silnice II/116H v km 0,550 až 0,650, pro provádění stavebních
prací v souvislosti se stavbou Oborní brány a úpravou křižovatky,

Ia. zvláštní užívání silnice III/23624 v km 0,740 až 0,801, pro provádění stavebních
prací v souvislosti s úpravou křižovatky
II.

uzavírka úseku silnice II/116H v km 0,550 až 0,700, tj. úsek od křiž. se sil.
III/23624 včetně plochy křižovatky, po připojení komunikace parkoviště u Lesní
správy Lány, z důvodu provedení úprav a stavby podle bodů I. a Ia.,

IIa. uzavírka úseku silnice III/23624 v km 0,740 až 0,801, tj. úsek křižovatky se sil.
II/116H včetně plochy křižovatky, z důvodu provedení úprav a stavby podle bodů I.
a Ia., a

nařizuje
objížďku,
za podmínek:

1.

Úplné vyloučení provozu a zvláštní užívání se povoluje na dobu:

od 4. října 2018 do 31.10.2018.
2.
3.
4.
5.
6.

Úplně vyloučen bude veškerý provoz v předmětném úseku.
Délka a popis objížďky: 1,8 km
Provoz bude veden obousměrně, bez rozlišení, v trase:
II/116, II/236H a III/23624 nebo II/116,, na původní trasu.
Linková osobní doprava bude vedena po nařízené objížďce. Aut. zastávka „Lány, Lesní“ bude
zrušena bez náhrady..
Rozsah úprav bude proveden podle odsouhlasené dokumentace.
Dopravní značení uzavírky, objížďky a souvisejících opatření, zajistí a bude provedeno na náklady
držitele povolení, podle stanovení přechodné úpravy provozu na PK a v souladu s resortním
předpisem TP 66. Neprodleně po skončení uzavírky musí být dopravní značení odstraněno.
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7.

Pracovní místo musí být po celou dobu provádění stavby řádně označeno a zabezpečeno z hlediska
bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
8. V průběhu prací nebudou pozemní komunikace znečišťovány, případné znečištění musí být
neprodleně odstraněno.
9. Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo
dopravní opatření.
10. Dotčený úsek a úseky objížděk budou před zahájením prací a po jejich ukončení zkontrolovány
zástupcem vlastníka komunikací a zhotovitelem. Případné škody na pozemních komunikacích a
silničních pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky nebo objížďky budou odstraněny na náklad
držitele povolení.
11. Obce Lány zajistí informovanost občanů o uzavírce a souvisejících opatřeních, v místě obvyklým
způsobem.
12. Za dodržení podmínek zodpovídá: Klika & Dvořák, s.r.o., sídlem Kladno, Pavlisova 2250, kont. osoba
Pavel Picka, tel. 602 688 732.
Účastníci řízení: Klika & Dvořák, s.r.o., sídlem Kladno, Pavlisova 2250;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Lány, sídlem Lány, Masarykovo nám. 9;

Odůvodnění
Dne 18.7.2018 byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o povolení uzavírky úseku silnice
II/116H, na okraji obce Lány, z důvodu provedení stavby Obnova oborní brány a s tím souvisejících
úprav. Žadatel byl v řízení zastoupen spol. ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na
základě plné moci. Pro úpravu křižovatky byla žádost doplněna o další stanoviska a souhlasy dne
25.9.2018.
Souhlas vlastníka silnice byl vydán k záměru a 24.9.2018, souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na
základě předložení návrhu přechodné úpravy provozu vyjádřením ze dne 18.7.2018.
Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou
správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Vzhledem k rozsahu akce je nezbytná úprava řešení křižovatky – změna připojení. Realizace pak
vyžaduje úplné vyloučení provozu z dotčeného úseku. Jedná se o úsek silnice s místním dopravním
významem a tomu odpovídající skladbou a intenzitou provozu, a s ohledem k uspořádání sítě
pozemních komunikací, nebude mít uzavírka dopad na dopravní obsluhu v území. Uspořádání silniční
sítě umožňuje a vyhovuje převedení provozu na objízdnou trasu.
Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, bude postupováno podle sankční části zákona.
Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit,
bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města
Kladna.
Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).
V Kladně dne 4. října 2018

„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS
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Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.
Obdrží:
1. ADSUM spol. s r.o., Unhošť, Havlíčkova 923 - datová schránka
2. Klika & Dvořák, s.r.o., Kladno, Pavlisova 2250 - datová schránka
3. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - datová schránka
4. Obec Lány, Lány, Masarykovo nám. 9 - datová schránka
Na vědomí:
5. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
6. ANEXIA s.r.o., Rakovník, Lubenská 1588 - datová schránka
7. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno - datová schránka
8. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
9. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
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