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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
ADRESA:

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
Plk. Stříbrného 11
272 52 KLADNO
DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ČČ. jednací:
ODaS/3539-9/19

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

Kladno,
23. března 2020

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 § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. SILNICE GROUP a.s., sídlem Praha 1 – Nové Město, Na
Florenci 2116/15, zastoupené společností ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923,

povoluje
I.

uzavírka úseku sil. II/606 v km 9,129 až 10,382, tj. úsek od okružní křiž. se sil.
II/236 v části Stochov-Slovanka, včetně její části, po křiž. s III/23623 (směr
Vašírov), z důvodu provedení stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí silnice
II/606 v předmětném úseku,
v termínu: 30.3. - 15.5.2020,

II. uzavírka úseku II/236 v úseku připojení od obce Lány k okružní křižovatce a
částečná uzavírka II/606 v km 8,880 – 9,129, tj. od krouhárny zelí po okružní
křižovatku – levý jízdní pruh,
v termínu: 16.5. - 7.6.2020,
III. částečná uzavírka úseku II/236 v úseku připojení od obce Lány k okružní
křižovatce (jednosměrný provoz) a částečná uzavírka II/606 v km 8,880 – 9,129, tj.
od krouhárny zelí po okružní křižovatku – pravý jízdní pruh,
v termínu: 8.6. - 30.6.2020,
a při uzavírce podle bodu I. a II. se

nařizuje
objížďka,
za podmínek:
1.
2.

3.

Délka a popis uzavírky: 1,253 km
Úplně vyloučen bude provoz v předmětném úseku.
Délka a popis objížďky: 2,647 km
Provoz bude veden v trase: Stochov-Slovanka – II/236 (směr Lány) – III/23623 – Vašírov, na
původní trasy, obousměrně a provoz v okružní křižovatce bude řízen světelným signalizačním
zařízením.
Linková osobní doprava bude provozována dle dopravního opatření dopravce.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

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

4.
5.
6.
7.

Po dobu uzavírky podle bodu I. bude zrušena aut. zast. „Stochov, Slovanka II“ a zřízena náhradní
aut. zastávka na objízdné trase mimo úsek řízený SSZ (u „Stochov, Slovanka I“, s posunem mimo
řízený úsek).
Po dobu uzavírky podle bodu II. bude zrušena aut. zast. „Stochov, Slovanka, I“ a zřízena náhradní
aut. zast. na objízdné trase mimo úsek řízený SSZ, v AZ „Stochov, Slovanka II“.
Po dobu II. a III. etapy bude aut. zast. „Stochov, Slovanka“ přemístěna mimo úsek řízený SSZ.
Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírce, objížďce a souvisejících opatřeních, a oznámí
cestujícím změny v linkové dopravě stanoveným způsobem.
Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb.
Uzavřený úsek bude po celou dobu akce řádně zabezpečen z hlediska bezpečného pohybu pěších
v průjezdním úseku části Stochov-Slovanka včetně zajištění přístupů do sousedních nemovitostí, a
předmětného zájmu - rekonstrukce silnice.
Město Stochov a Obec Lány zajistí informovanost občanů o uzavírce, objížďce, a souvisejících
opatřeních, v místě obvyklým způsobem.
Za dodržení podmínek zodpovídá: SILNICE GROUP a.s., sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci
2116/15, kont. osoba: Ing. Karel Dittrich, tel. 724 592 384.

Účastníci řízení: SILNICE GROUP a.s., sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídl. Praha 5, Zborovská 11;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Obec Lány, sídlem Lány, Masarykovo nám. 9;

Odůvodnění
Dne 18.12.2019 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního užívání a souvisejících
dopravních omezení a uzavírek úseků silnice II/606 v km 0,550 až 10, 000 km, tj. od zastavěného území
obce Velká Dobrá po hranici správního obvodu ORP Kladno, z důvodu provedení stavby „II/606 Velká
Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“. Realizace rekonstrukce je rozdělena do etap dle
stavebních objektů a ucelenosti úseků ve vazbě na významné dopravní uzly – křižovatky silnic. Žadatel
byl v řízení zastoupen na základě udělené plné moci. Ve věci bylo nařízeno jednání, které se konalo
28. ledna 2020. Tímto povolením je řešen pouze předmětný úsek rekonstrukce silnice.
Souhlas vlastníka silnice s akcí samotnou byl vydán zadáním stavby; s etapizací a souvisejícími
záležitostmi pak při výše uvedeném jednání. Souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán při výše uvedeném
jednání a na základě posouzení předloženého návrhu přechodné úpravy provozu.
Vzhledem k zatřídění silnice, dopravní funkci a významu předmětného úseku silnice bude provoz
směrován v širších vazbách do jiných vhodných tras a v oblasti bude regulován provoz z hlediska
kategorií vozidel, z důvodu převádění provozu na silnice nižší třídy. S ohledem k dalším omezením
v trase sil. II/606, by měl být provoz pouze s místním významem ve vazbě na přilehlou oblast a obce, tj.
obec Lány a Rynholec,
Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou
správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Vozovka vykazuje rozsáhlé poruchy a závady mající vliv na konec její životnosti, dopravní funkci,
užívání a tedy bezpečnost provozu. Nadto je původní uspořádání okružní křižovatky v nesouladu s nově
nasazovanými vozidly linkové osobní dopravy, Komunikace je zatížena místní i tranzitní dopravou
v celém spektru kategorií vozidel. Oprava je tak ve veřejném zájmu. Vzhledem k rozsahu oprav a
etapizaci, bude tranzitní provoz směrován na jiné a objížďkové trasy v širších dopravních vazbách.
V průběhu opravy budou přilehlá území obcí příjezdná pro místní dopravu, byť s objížďkou a
průjezdem řízeným úsekem, tedy nárůstem dopravních tras a dojezdových časů.
Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
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.
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Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).
V Kladně dne 23. března 2020
„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba
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. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová schránka
3. Město Stochov, Stochov, J. Šípka 486 - datová schránka
4. Obec Lány, Lány, Masarykovo nám. 9 - datová schránka
Na vědomí:
5. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
6. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
7. ANEXIA BUS s.r.o. - datová schránka
8. Kancelář Prezidenta republiky – datová schránka
9. Správa Pražského hradu - datová schránka
10. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno - datová schránka
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
12. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy – dopravní úřad – datová schránka
13. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. – datová schránka

3

