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10. června 2022

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, ve věci podané žádosti rozhodl t a k t o:
podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. AVE Kladno s.r.o., sídlem Kladno, Dubská 793,

povoluje
I.

zvláštní užívání sil. III/0075 v km 0,340– 0,670, pro provádění stavebních prací při opravě
vozovky,

II.

úplné vyloučení provozu v úseku sil. III/0075, km 0,340 – 0,670, tj. úsek silnice od konce
zastavěného území obce Středokluky po křiž. se sil. III/0076, z důvodu provedení opravy
vozovky, a

nařizuje
objížďka;
za podmínek:
1. Termín zvláštního užívání a uzavírky:
27.6.2022 0:00 h - 30.6.2022
2. Délka a popis zvláštního užívání: 0,330 km
Oprava vozovky bude provedena v celé šíři a souvislém úseku, odfrézováním asfaltových vrstev,
provedením sanací poruch a pokládkou nových asfaltových vrstev.
3. Délka a popis uzavírky: 0,330 km
Provoz bude úplně vyloučen pouze v opravovaném úseku.
4. Délka a popis objížďky: 4 km.
Provoz bude veden v trase: obec Středokluky – III/2405 – III/00711 – obec Makotřasy – III/0076 obec Běloky, obousměrně, do původních tras.
5. Linková osobní doprava bude vedena po nařízené objížďce, dle opatření dopravce č.
02688/22/BUS ze dne 3.6.2022. Zrušena bez náhrady bude aut. zastávka „Běloky“; aut.. zast.
„Středokluky, Nad Běloky“ bude přesunuta na sil. III/2405, ul. Lidická v obci Středokluky.
6. Přechodná úprava provozu bude provedena podle stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích. Dopravní opatření zajistí a bude provedeno na náklady držitele povolení
a v souladu s resortním předpisem TP 66.
7. Za dodržení podmínek zodpovídá: AVE Kladno s.r.o., sídlem Kladno, Dubská 793, kont. osoba: Adolf
Titlbach, tel. 739 956 809.
Účastníci řízení: AVE Kladno s.r.o., sídlem Kladno, Dubská 793;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Běloky, sídlem Běloky 19;
Obec Středokluky, sídlem Středokluky, Lidická 61;
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Obec Makotřasy, sídlem Makotřasy 11;

Odůvodnění
Silničnímu správnímu úřadu byla doručena žádost o povolení úplného vyloučení provozu, tj. uzavírky,
pro provedení opravy vozovky sil. III/0075, v úseku Středokluky – Běloky. Žadatel byl v řízení
zastoupen spol. ADSUM spol s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na základě udělené plné moci.
K žádosti byl doložen souhlas vlastníka silnice zadáním opravy v rámci odstranění závad po zimě a
souhlas ze dne 6.6.2022 pod zn. 4553/22/KSUS/KLT/RAB; souhlas příslušného orgánu policie byl
vydán na základě předloženého návrhu přechodné úpravy provozu dne 8.6.2022 pod č.j. KRPS-1430122/ČJ-2022-010306, stanovisko dopravce a vyjádření Obce Středokluky ze dne 2.6.2022.
Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl
k tomuto závěru:
Předmětný úsek vykazuje celoplošné poruchy s úsekovým rozpadem vozovky mající vliv na životnost
vozovky, údržbu a bezpečnost provozu. Provedení opravy je tak ve veřejném zájmu. Provedení opravy
spočívá v odstranění asf. vrstev vozovky, provedením sanací poruch a pokládkou asf. vrstev. Silnice plní
sběrnou dopravní funkci zejména ve vztahu k Obci Běloky. Objížďka odpovídá převáděnému provozu
s malým nárůstem délky trasy a dojezdových časů. Vzhledem k předpokládanému časovému průběhu
opravy a jejímu rozsahu, nebude mít opatření zásadní dopad na dopravní obsluhu území.
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.
„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba
Před vydáním rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.
Obdrží:
1. ADSUM spol. s r.o., Unhošť - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová schránka
3. Obec Běloky – datová schránka
4. Obec Středokluky – datová schránka
5. Obec Makotřasy - datová schránka
Na vědomí:
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 Černošice, odd. dopravy a správy komunikací - datová schránka
10. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o.- datová schránka
11. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
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