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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/1964-4/20

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

Kladno,
10. září 2020

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, 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 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní
138/10,

povoluje
I.

zvláštní užívání sil. III/23623 v km 0,580 – 1,540, pro provedení opravy vozovky
v úsecích mimo zastavěné území obce Vašírov,

II.

úplné vyloučení provozu - uzavírka úseku sil. III/23623 v km 0,580 až 1,540,
s přerušením uzavírky v zastavěném území obce Vašírov, tj. úseky silnice mimo
zastavěné území obce Vašírov, od křiž. s II/236 po křiž. s II/606, z důvodu
provedení opravy vozovky, a

nařizuje
objížďka;
za podmínek:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje na dobu: od 16.9.2020 do 25.9.2020.
Délka a popis: 0,960 m
Provoz bude úplně vyloučen v celém úseku stavebních prací. Provoz vozidel dopravní
obsluhy obce Vašírov bude umožněn na základě přechodné úpravy provozu podle průběhu
fází opravy.
Délka a popis objížďky: cca. 3 km
Provoz bude veden v trase: sil. II/236 – Stochov-Slovanka - II/606.
Linková osobní doprava bude po dobu uzavírky vedena po nařízené objížďce.
Aut. zastávka „Lány, Vašírov“ bude zrušena; náhradou bude obsluhována aut. zast. „Lány, u
hřbitova“. Aut. zast. linky 404 „Stochov, Slovanka II“ bude přesunuta do objízdné trasy, tj.
aut. zast. „Stochov, Slovanka I“.
Dopravní značení bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb.
Dotčený úsek stavbou bude po celou dobu řádně zabezpečen z hlediska předmětného
zájmu – provedení opravy vozovky.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

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

7.
8.

Obec Lány a Město Stochov zajistí informovanost občanů o uzavírce a souvisejících
opatřeních, v místě obvyklým způsobem.
Za dodržení podmínek zodpovídá: EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10, kont.
osoba: Jan Čermák, tel. 731 602 476.

Účastníci řízení:

EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10;

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídl. Praha 5,
Zborovská 11;
Obec Lány, sídlem Lány, Masarykovo náměstí 9;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Odůvodnění
Na základě projednání byla silničnímu správnímu úřadu podána žádost o povolení zvláštního
užívání a uzavírek, z důvodu provedení oprav úseků silnic. Na základě průběhu oprav,
kontrolních dní a aktualizací byl ověřen termín uzavírky sil. III/23623. Žadatel byl v řízení
zastoupen na základě udělené plné moci spol. SEDOZ DZ s.r.o., Praha 8,
Souhlas vlastníka silnice byl vydán zadáním stavby, smlouvou o provedení a při projednání,
s aktualizací dle průběhu oprav. K žádosti, po projednání a na základě předložení návrhu
přechodné úpravy provozu by vydán souhlas příslušného orgánu policie dne 4.8.2019.
Silniční správní úřad po posouzení žádosti, projednání a doložených podkladů se skutečnostmi,
které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Provedení opravy vozovky spočívá v odstranění asfaltových vrstev, provedení sanací poruch a
položení asfaltové vrstvy. Vozovka je plošnými a lokálními poruchami mající dopad na
životnost a uživatelnost silnice, tedy i bezpečnost provozu. Provedení opravy je ve veřejném
zájmu. Vzhledem k rozsahu, technologii opravy a návaznosti procesů, časovým a
ekonomickým dopadům, je účelné provedení opravy při úplném vyloučení provozu,
s připuštěním pouze provozu dopravní obsluhy obce Vašírov a to v rozsahu průběhu
jednotlivých fází opravy. Správní orgán při povolení uzavírky hodnotil význam silnice,
intenzitu provozu a trasy objížďky. Provoz je převeden na silnice vyšší třídy po provedených
opravách a objížďka vyhovuje převáděnému provozu, pouze s malým navýšením trasy.
Vzhledem k předpokládanému časovému průběhu opravy a jejímu rozsahu, nebude mít
uzavírka dopad na 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.
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 bodu II. výroku nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba
Před vydáním povolení byl uhrazen správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 36
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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
3. Obec Lány, Lány, Masarykovo náměstí 9 - datová schránka
4. Město Stochov, Stochov, J. Šípka 486- datová schránka
Na vědomí:
5. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
6. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
7. Transdev Střední Čechy s.r.o., Rakovník, Lubenská 1588 - datová schránka
8. Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno - datová schránka
9. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
10. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy – dopravní úřad – datová schránka
11. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. – datová schránka
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