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Kladno,
21. srpna 2019

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, ve věci podané žádosti rozhodl t a k t o:
podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní
138/10,

povoluje
částečná uzavírka a zvláštní užívání sil. II/236 v km 32,990 – 34,168, tj. úsek silnice mimo
zastavěná území obcí mezi okružními křižovatkami se sil. II/236H u obce Lány a II/606 u
Stochov-Slovanka, z důvodu provedení opravy vozovky,
za podmínek:
1. Termín částečné uzavírky se povoluje :
2.9.2019 – 10.9.2019
2. Délka úseku cca. 1,178 km.
Oprava bude provedena po polovinách, ve dvou etapách, v délce vždy cca. 4 dny. Provoz bude
úsekem veden jednosměrně ve směru od Stochov-Slovanka; v opačném směru bude provoz veden
po sil. III/23623 přes část obce Lány-Vašírov.
3. Oprava vozovky bude provedena v rozsahu zadání vlastníka silnice,
4. Linková osobní doprava bude dotčena jednosměrným vedením provozu, v trase podle bodu 2.
5. Dopravní opatření zajistí a bude provedeno na náklady držitele povolení a v souladu s resortním
předpisem TP 66.
6. Za dodržení podmínek zodpovídá: EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10, kont. osoba:
René Šimůnek, tel. 731 601 472.
Účastníci řízení: EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Lány, sídlem Lány
Město Stochov, sídlem Stochov

Odůvodnění
Na základně předjednání byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o povolení částečné
uzavírky silnice II/236 mimo zastavěné území obcí, z důvodu provedení celkové opravy vozovky
v úseku Lány – Stochov-Slovanka. Oprava se týká extravilánového úseku a je rozdělena do dvou etap,
z důvodu zajištění dopravní funkce silnice. Žadatel byl v řízení zastoupen na základě plné moci.
K žádosti byl doložen souhlas Policie ČR, DI Kladno ze dne 7.8.2019.

Kontaktní spojení:

Tel.: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy,
dospěl k tomuto závěru:
Vozovka vykazuje poškození mající vliv na životnost a uživatelnost silnice, a tedy bezpečnost provozu.
Provedení opravy je tak ve veřejném zájmu. Vzhledem k rozsahu a technologii opravy, a zajištění
dopravní funkce silnice, je nezbytné provedení opravy při částečném omezení provozu.
Vzhledem k etapizaci a termínu etap nebude mít provedení opravy zásadní dopad na veřejný zájem –
bezpečnost a plynulost provozu a dopravní obsluhu území a oblasti.
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 proti části výroku týkající se uzavírky, nemá odkladný účinek.
V Kladně dne 21. srpna 2019
„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS
Před vydáním rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.
Obdrží:
1. SEDOZ DZ s.r.o., Praha 8 - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová
schránka - datová schránka
3. Obec Lány - datová schránka
4. Město Stochov- datová schránka
Na vědomí:
5. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno – datová schránka
6. ANEXIA Rakovník, s.r.o. - datová schránka
7. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
8. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
9. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
10. Správa Pražského hradu - datová schránka
11. Kancelář prezidenta republiky - datová schránka
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