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ADRESA PRACOVIŠTĚ:
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DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ČČ. jednací:
ODaS/1964-3-2/20

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

Kladno,
1. října 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, na základě oznámení zhotovitele ve věci změny zvláštního užívání
a s tím související uzavírky úseku sil. II/236 v úseku mimo zastavěná území obcí, od okružní
křiž. se sil. II/116, II/236H.., směr Křivoklát, technické závady na zařízení pro pokládku asf.
směsi a doby potřebné pro odstranění závady nebo náhrady zařízení, rozhodl t a k t o:
podle § 25 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., se

mění
vydané povolení pod č.j. ODaS/1964-3/20 a návazně vydané povolení č.j. ODaS/1964-3-1/20,
v podmínce č. 1 a text se nahrazuje textem:
1. Termín zvláštní užívání a částečné uzavírky se povoluje na dobu:

do 4.10.2020 18:00 h,
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, Masarykovo náměstí 9;
Odůvodnění
Na základě oznámení zhotovitele o technické závadě na zařízení provádějící opravu vozovky, nelze
dodržet termín k provedení opravy dle předloženého harmonogramu a povolení, včetně povolení
změny ve věci prodloužení termínu dle v něm uvedených důvodů. Termín byl změnou stanoven do
2.10.2020. Vlivem technické závady na zařízení a řešení této záležitosti, dojde k prodloužení provedení
opravy o cca. 2 dny. Provoz je v úseku v době provádění opravy a v době nezbytné z důvodu dodržení
technologie opravy, řízen signalizační soupravou, v době mimo provádění opravy je signalizační
zařízení mimo provoz. Oprava je ve stupni rozestavěnosti, těsně před dokončením, a tedy posunutí
termínu pro dokončení je z hlediska sledovaných zájmů účelné a nezbytné.
Provoz a rozsah opatření se nemění a s ohledem k řízení provozu SSZ v úseku tak dojde pouze
k časovému prodloužení časů.
V řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.
Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit,
bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Kontaktní spojení:

Tel.: +420 312604625

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

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 1. října 2020

„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS
Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku 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 – datová schránka
3. Obec Lány - datová schránka
Na vědomí:
4. ČSAD MHD Kladno a.s., Kladno – datová schránka
5. Transdev Střední Čechy s.r.o., Rakovník - datová schránka
6. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - datová schránka
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
9. Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy – datová schránka
10. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o.- datová schránka
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