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ADRESA:

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

ČVaše zn.:
Č. jednací:
ODaS/2771/1/16/280

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

Kladno,
11.11.2016

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic
podle § 40 Výkon státní správy odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), rozhodl takto :
na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, sídlem Praha
1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, ze dne 14.října 2016
povoluje
uzavírku na silnici III/24023 v km 5,139 až 8,039, tj. úsek silnice od křižovatky s III/24022
v obci Slatina po křižovatku se silnicí III/10142 nad obcí Třebusice
podle § 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami zákona č. 13/1997 Sb.,
z důvodu opravy železničního přejezdu P 2261 v km 7,216 až 7,225, na trati Středokluky – Podlešín, k.ú.
Želenice
Termín uzavírky :
Délka uzavírky :

21.listopadu 2016 – 24.listopadu 2016
(pondělí - čtvrtek)
2,900km
Provoz bude vyloučen v místě opravy železničního přejezdu, ostatní úseky
silnice budou označeny jako slepá komunikace.

Délka objížďky :

5,330km

Popis objížďky :

ve směru od Kamenného Mostu do Třebusic ze silnice III/24023 před
obcí Slatina po III/24024 na okraj obce Zvoleněves a dále po III/10142
zpět na původní trasu, obousměrně.

Osobní linková doprava :

linka 220084 bude vedena po objížďce do obce Slatina s otočením na
návsi a zpět na původní trasu, obousměrně.
Prostor návsi bude přechodnou úpravou označen pro otočení autobusu.

Podmínky uzavírky :
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, odborem dopravy a služeb dne 11.listopadu 2016, čj.
ODaS/3000/16/280. Na uzavírku úseku silnice musí být provoz upozorněn IP 22 min. týden před
zahájením prací ! Neprodleně po skončení prací bude dopravní značení odstraněno.
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2. Vzhledem k zimnímu období bude trasa zimní údržby, po dobu uzavírky, upravena podle
nařízené objížďky.
3. Obec Třebusice, Zvoleněves a Slatina v zastoupení obecních úřadů zajistí informovanost
občanů o uzavírce a souvisejících opatřeních.
4. ČSAD Slaný a.s. vyrozumí cestující o změně linky na trase objížďky stanoveným způsobem.
5. Pracovní místo bude po celou dobu provádění stavby řádně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti
pohybu osob a vozidel.
6. Výkopový ani stavební materiál neskladovat na komunikaci, vozovku udržovat v čistotě, případné
znečištění ihned odstraňovat.
7. Rozsah prací bude proveden podle zadání a uzavřených smluv. Napojení přejezdové úpravy
k vozovce bude provedeno podle podmínek vlastníka komunikace.
8. Začátek a konec opravy železničního přejezdu nahlásit na Krajskou správu a údržbu silnic
Středočeského kraje, tel. 724 924 629. Dotčený úsek bude po ukončení zkontrolován zástupcem
vlastníka komunikace a žadatelem. Případné škody na pozemních komunikacích a silničních
pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky nebo objížďky budou odstraněny na náklad žadatele.
9. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá za zhotovitele stavby Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČ 28332202,
sídlem České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 Vlastimil Volný, tel. 737 257 887.
10. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit
nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Účastníci řízení :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, sídlem
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7;
Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČ 28332202, sídlem České Budějovice 3, Pražská tř.
495/58;
Obec Třebusice, IČ 00235032, sídlem Třebusice čp. 11;
Obec Slatina, IČ 00234796, sídlem Slatina čp. 87;
Obec Zvoleněves, IČ 00235181, sídlem Zvoleněves čp. 274;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČ 00066001, sídlem Praha 5, Zborovská 11.

Odůvodnění :
Dne 19.října 2016 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení uzavírky úseku silnice III/24023
z důvodu opravy železničního přejezdu na trati Středokluky-Podlešín společností ADSUM spol. s.r.o.,
sídlem Unhošť, Lidická 7, která na základě plné moci ze dne 26.srpna 2016 zastupuje Ing. Jana Ježka,
sídlem Praha-Vršovice, Bajkalská 672/14 a dodavatel Ing. Jan Ježek na základě objednávky
č. 16/645350065 objednatele Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1 –
Nové Město, Dlážděná 1003/7.
Na základě žádosti bylo dne 20.října 2016 zahájeno řízení a nařízeno ústní jednání na den 1.listopadu
2016 na Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb. Vzhledem k technologickému postupu opravy
železničního přejezdu, musí být stavba prováděna při úplném vyloučení provozu. K jednání bylo vydáno
stanovisko obce Zvoleněves, ze dne 26.října 2016, bez připomínek. Dále byl doložen souhlas Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 4.listopadu 2016 zn. 6177/16/KSÚS/KLT/CAJ, objednávka č.
16/645350065 na zajištění uzavírky železničního přejezdu (zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a
uzavírky železničního přejezdu v km 43,804 v traťovém úseku Středokluky-Podlešín na silnici III/24023)
mezi objednatelem Správy dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, sídlem Praha 1 – Nové Město,
Dlážděná 1003/7 a dodavatelem ing. Janem Ježkem, IČ 63105675, sídlem Praha – Vršovice, Bajkalská
672/14 a plná moc ze dne 26.srpna 2016 Ing. Jana Ježka, sídlem Praha-Vršovice, Bajkalská 672/14
zmocňující společnost ADSUM spol. s.r.o., sídlem Unhošť, Lidická 7 k podání a podepsání žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a uzavírky a zastupování při projednání uzavírky
a dopravních opatření, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva odvolání proti vydanému rozhodnutí.
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Zhotovitel stavby společnost Swietelsky Rail CZ s.r.o., sídlem České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 byl
sdělen po projednání uzavírky (plná moc ze dne 10.listopadu 2016).
Písemné vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydalo Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát na základě návrhu
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 9.listopadu 2016 čj.: KRPS-1888-381/ČJ2016-010306-JS.
Silniční správní úřad po projednání, posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které
jsou správnímu orgánu známy, dospěl k závěru povolit uzavírku silnice III/24023 v úseku Třebusice –
Slatina tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Navržená objízdná trasa vyhovuje
převáděnému provozu. Trasou objížďky bude dotčen správní obvod ORP Slaný. Vzhledem k zimnímu
období bude po dobu uzavírky, v případě zajištění sjízdnosti, prováděna údržba pouze na objízdné trase
a nebude prováděna v uzavřeném úseku.
Danou žádost posoudil a rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání u Krajského úřadu –
Středočeský kraj, Odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím Magistrátu města Kladna,
odboru dopravy a služeb.
Odvolání nemá odkladný účinek (§24 odst. 4 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
„otisk úředního razítka“
Alena Feřteková
oprávněná úřední osoba
Účastníci :
ADSUM spol. s.r.o., Unhošť
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město
Swietelsky Rail CZ s.r.o., České Budějovice 3
Obec Třebusice
Obec Slatina
Obec Zvoleněves
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje .
Na vědomí :
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje DI Kladno
ČSAD Slaný a.s.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
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