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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

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/2884-2/18/280

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

Kladno, 
26. 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, ve věci podané žádosti o změnu rozhodnutí č.j. ODaS/2884-1/18 ze dne 20.9.2018   t a k t o :
podle § 24 a § 25 se spol. POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Kladno, Milady 
Horákové 2724, se mění v bodě I. povolení takto:

p o v o l u j e
I. uzavírka a zvláštní užívání sil. II/101 v km 53,992 – 55,571, tj. úsek od křiž. se sil. 

III/10141, u ČOV Vrapice, odb. směr Brandýsek, po křiž. se sil. III/10145 v obci 
Stehelčeves; 

a      n a ř i z u j e
objížďka,

za podmínek:
1. Uzavírka a zvláštní užívání se povoluje na dobu:     

I. etapa     -    od 1.11.2018    5:00 h        nejdéle do 11.11.2018   20:00 h,
2. Popis:

Oprava vozovky bude prováděna v úseku, který byl při první etapě vynechán, tj. cca. v km 55,000 
až 55,571. za úplného uzavření předmětného úseku. Rozsah opravy bude proveden podle zadání 
s odfrézováním vozovky, úpravou podkladových vrstev a pokládkou asfaltových směsí, 
s následným provedením vodorovného dopravního značení.

3. Objížďka se nařizuje obousměrné v trasách:
I. etapa – po sil. III/10141 – obec Brandýsek – III/00712 – obec Stehelčeves,

4. Linková osobní doprava bude vedena po nařízené objížďce. 
Pro linku 604 bude bez náhrady zrušena aut. zast. „Stehelčeves, ObÚ“.

5. Značení uzavírky, objížďky a souvisejících opatření, zajistí a bude provedeno na náklady držitele 
povolení, v souladu s resortním předpisem TP 66. Dopravní značky a zařízení musí být užity jen 
po nezbytně nutnou dobu a jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a zajištění řádného průběhu opravy. 
Neprodleně po ukončení opravy musí být dopravní opatření odstraněno a provoz obnoven. 

6. Za dodržení podmínek zodpovídá: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Kladno, Milady 
Horákové 2724.

Účastníci řízení:  POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Kladno, Milady Horákové 2724;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Stehelčeves, sídlem Stehelčeves, Hlavní 43;
Obec Brandýsek, sídlem Brandýsek, Slánská 62;
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Odůvodnění
Dne 24.10.2018 byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o změnu povolení uzavírky úseků 
silnice II/101, v úseku Kladno-Vrapice – obec Stehelčeves, z důvodu dokončení opravy vozovky ve 
vynechaném úseku. Žádost o povolení byla projednána dne 18.9.2018. 
Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, 
dospěl k tomuto závěru:
Vozovka vykazuje značná poškození mající vliv na životnost a bezpečnost provozu. Provedení opravy 
je tak ve veřejném zájmu. Vzhledem k původnímu rozsahu opravy a zjištěnému rozsahu závad 
v souvislosti s navýšením rozpočtu, byl předmětný úsek v I. etapě vynechán. Z důvodu provedení 
opravy v souvislém tahu, rozsahu opravy, technologii opravy a zejména urychlení opravy ve 
zbývajícím úseku, je nezbytné úplné uzavření úseku silnice. Uzavírka a práce budou prováděny i ve 
dnech volna, kdy je výrazně nižší provoz. Jedná se o úsek silnice s tranzitním dopravním významem a 
objízdná trasa, vzhledem k předpokládané délce etap, odpovídá převáděnému provozu. Vzhledem 
k uvedenému nebude mít uzavírka 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 26. října 2018

„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. POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Kladno, Milady Horákové 2724 - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová 

schránka
3. Obec Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní 43 - datová schránka
4. Obec Brandýsek, Brandýsek, Slánská 62 - datová schránka

Na vědomí:
5. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno – datová schránka
6. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
9. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy -   dopravní úřad - datová schránka
10. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. - datová schránka
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