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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
Plk. Stříbrného 11
272 52 KLADNO

ADRESA:

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

ČVaše zn.:
Č. jednací:
ODaS/1620-1/19/280

Vyřizuje:
Alena Feřteková
Číslo pověření: T-3/2006-ODaS

Kladno,
13. června 2019

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 40 Výkon státní správy odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), rozhodl takto :
na základě žádosti společnosti AVE Kladno s.r.o., IČ 25085221, sídlem Kladno – Dubí, Dubská 793,
zastoupené společností ADSUM spol. s r.o., IČ 45144991, sídlem Unhošť, Havlíčkova 923,
doručené dne 4. června 2019
povoluje
1.

zvláštní užívání pozemní komunikace silnice III/00721 v km 2,206 – 2,710 (konec zastavění
obce Libochovičky – směr Zákolany, Kováry, železniční zastávka)
podle § 25 Zvláštní užívání bod 6 písmeno c) 3. zákona č. 13/1997 Sb.,
z důvodu opravy povrchu komunikace

2.

uzavírka pozemní komunikace III/00721 v km 2,206 – 3,858
podle § 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami zákona č. 13/1997 Sb.
z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, uvedeného pod bodem 1.

Termín uzavírky :
Délka uzavírky :
Popis uzavírky :

17. června 2019
1,652 km
bude uzavřena část silnice III/00721 od křižovatky se silnicí III/00719,
směr Buštěhrad v obci Libochovičky po křižovatku se silnicí II/101,
směr Dřetovice – Zákolany, Kováry.
Neprůjezdný bude úsek dotčený opravou povrchu vozovky, ostatní úseky budou označeny jako slepá
pozemní komunikace.
Délka objížďky :
Popis objížďky :

8,800 km
bude vedena z obce Libochovičky po silnici III/00719 a po III/10145
do Stehelčevse, dále po II/101 přes Dřetovice na původní trasu oběma
směry.

Osobní linková doprava :

Linka 323 (Praha – Koleč) bude vedena po objížďce a bude zrušena
bez náhrady AZ „ Zákolany,Kováry,Žel.zast.“.
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za podmínek :
1. Dopravní značení bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích ( § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění) vydaného Magistrátem města Kladna. Na uzavírku úseku silnice bude před zahájením
prací, v nejbližším max. možném termínu, provoz upozorněn IP 22! Neprodleně po skončení
prací bude dopravní značení odstraněno.
2. Rozsah stavby bude proveden podle zadání vlastníka silnice a odsouhlasené dokumentace.
3. Pracovní místo bude po celou dobu stavby řádně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a
techniky při stavbě.
4. Dotčené obce zajistí informovanost občanů o uzavírce, objízdné trase a souvisejících opatření
v souvislosti s uzavírkou.
5. Společnost IDSK zajistí informovanost obcí a dopravci informovanost řidičů o uzavírce a
souvisejících opatření (zrušení autobusové zastávky).
6. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá zhotovitel stavby společnost AVE Kladno s.r.o., IČ
25085221, sídlem Kladno – Dubí, Dubská 793, pan Lukáš Sedláček, tel. 602 285 514.
7. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit
nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Účastníci řízení :

AVE Kladno s.r.o., IČ 25085221, sídlem Kladno – Dubí, Dubská 793, zastoupené
ADSUM spol. s r.o., IČ 45144991, sídlem Unhošť, Havlíčkova 923;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00066001, sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Libochovičky, IČ 00640522, sídlem Libochovičky;
Obec Stehelčeves, IČ 00234915, sídlem Stehelčeves, Hlavní 43;
Obec Dřetovice, IČ 00234338, sídlem Dřetovice 2;
Obec Zákolany, IČ 00235156, sídlem Zákolany 50.

Odůvodnění :
Dne 4. června 2019 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky úseku
silnice III/00721 společností AVE Kladno s.r.o., sídlem Kladno – Dubí, Dubská 793, zastoupenou
společností ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na základě plné moci ze dne 7. února
2019, z důvodu opravy povrchu komunikace.
K žádosti byl doložen souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje s navrženou uzavírkou
a objízdnou trasou, zn. 4053/19/KSUS/KLT/KUC, ze dne 12. června 2019, souhlas Integrované dopravy
Středočeského kraje s realizací výše uvedené akce (a s tím spojeným dopravním omezením) ze dne
13. června 2019 zn. 0364/19/DU a doklad o zaplacení správního poplatku dne 12. června 2019.
Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Kladno byl
vydán na základě návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. KRPS-1633922/ČJ-2019-010306 dne 11. června 2019.
Na základě požadavku vlastníka komunikace ve věci provedení oprav úseků silnic po zimním období se
stanoveným termínem provedení do 30. června 2019, byla doručena žádost o povolení uzavírky z důvodu
provedení opravy povrchu komunikace III/00721 mezi obcí Libochovičky – Zákolany, Kováry, v délce cca
510 m. Vozovka vykazuje vady ve stavebním stavu s dopady na bezpečnost provozu a zajištění správy
pozemní komunikace.
Vzhledem k rozsahu prací je nutné úplné uzavření silnice pro veškerý provoz v předmětném úseku
stavby a vzhledem k požadovanému termínu realizace (1 den) ze strany investora, není možné
záležitost projednat. Po posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu
orgánu známy, dospěl k závěru povolit zvláštní užívání a uzavírku silnice III/00721 mezi obcí
Libochovičky – Zákolany, Kováry tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky provedení
jsou zahrnuty v podmínkách výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání u Krajského úřadu –
Středočeský kraj, Odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov prostřednictvím Magistrátu města
Kladna, odboru dopravy a služeb.
Odvolání proti části výroku pod bodem 2. tohoto rozhodnutí, nemá odkladný účinek. (§ 24 odst. 4
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
„otisk úředního razítka“
Alena Feřteková
oprávněná úřední osoba
Správní poplatek zaplacen na účet Magistrátu města Kladna ve výši 100 Kč, podle položky 36 písm. a)
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obdrží :
AVE Kladno s.r.o., Kladno – Dubí, zastoupené ADSUM spol. s r.o., Unhošť
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Obec Libochovičky
Obec Stehelčeves
Obec Dřetovice
Obec Zákolany
Na vědomí :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje DI Kladno
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy – dopravní úřad, Dalibor Cimr
Integrovaná doprava Středočeského kraje, Ing. Jan Beránek, Praha 1
VALENTA BUS s.r.o.,
POHL Kladno s.r.o., .
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
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