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DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
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ČČ. jednací:
ODaS/1964-2/20

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

Kladno,
6. srpna 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, ve věci podané žádosti rozhodl t a k t o:
podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní
138/10,

povoluje
I.

zvláštní užívání sil. II/116 v km 1,330 – 3,694, pro provádění stavebních prací při opravě
vozovky,

II.

úplné vyloučení provozu na sil. II/116 v km 0,981 – 4,597, tj. úsek silnice mimo zastavěné
území obcí, od křiž. se sil. II/116H (u sídla Lesní správy Lány), po křiž. se sil. III/1161 u
části obce Lhota-Ploskov, z důvodu stavebních prací při provádění opravy vozovky, a

nařizuje
objížďka,
za podmínek:
1. Termín uzavírky se povoluje :
17.8.2020 - 25.9.2020
2. Délka a popis zvláštního užívání: 2,364 km
Oprava bude provedena v rozsahu zadání vlastníka silnice, pouze v uvedeném úseku.
3. Délka a popis uzavírky: 3,616 km.
Zcela vyloučen bude provoz v úseku provedení opravy. Zbylé úseky budou označeny jako slepá
pozemní komunikace.
4. Délka a popis objížďky: 14 km (nárůst trasy o cca. 10 km).
Objížďka bude vedena v trase: Obec Lány – II/236 – městská část Stochov-Slovanka – II/606 –
Obec Tuchlovice – Obec Kamenné Žehrovice – III/2018 – Obec Žilina – III/1161.
Provoz bude v širší oblasti informován o uzavírce a směrován do dalších tras.
Uzavíraným úsekem je v současné době vedena objížďka v souvislosti s uzavírkou sil. II/201
v Obci Sýkořice. Na této objížďce dojde k nárůstu délky trasy.
5. Linková osobní doprava není předmětným úsekem provozována.
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: EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 138/10, kont. osoba:
Jan Čermák, tel. 731 602 476.
Kontaktní spojení:

Tel.: +420 312604625

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

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;
Obec Lhota, sídlem Lhota, Požárníků 180;
Město Stochov, sídlem Stochov, J. Šípka 486;
Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83;
Obec Kamenné Žehrovice, sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6;
Obec Žilina, sídlem Žilina, Žilinská 205;

Odůvodnění
Na základně projednání byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o povolení uzavírky silnice
II/116 mimo zastavěná území obcí, z důvodu provedení celkové opravy vozovky. Žadatel byl v řízení
zastoupen na základě plné moci.
K žádosti byl po předložení a odsouhlasení návrhu přechodné úpravy provozu, doložen souhlas
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno ze dne 4.8.2020.
Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy,
dospěl k tomuto závěru:
Provedení opravy vozovky spočívá v odstranění současného porušeného krytu, provedení sanací a
položení asfaltových vrstev. Vozovka je ve stavu konce životnosti a vykazuje poruchy ve velkém
rozsahu. Provedení opravy je ve veřejném zájmu. Vzhledem k rozsahu, technologii opravy a dopravně
technickému uspořádání silnice, je účelné a nezbytné provedení opravy při vyloučení provozu. Správní
orgán při povolení uzavírky a nařízení objížďky hodnotil intenzitu prázdninového provozu, redukci
provozu v souvislosti s uzavírkami na území ORP Kladno z důvodu probíhající opravy sil. II/606, a
uzavírkou v obci Sýkořice – území ORP Rakovník, z důvodu výstavby inž. sítí. Vzhledem k vazbám na
předpokládané cíle bylo stanoveno rozmístění informačních tabulí v širší oblasti a směrování provozu
i do jiných tras a rozmělnění provozu. Vyloučení provozu nebude mít zásadní dopad na dopravní
obsluhu území a oblasti.
V řízení byly uplatněny námitky zástupců Obce Kamenné Žehrovice a Obce Tuchlovice. Důvodem
podání námitek je stávající probíhající oprava sil. II/606 ve stupni rozestavěnosti a značný nárůst
provozu v úsecích stavby, s následným zneužíváním pro trasy místních komunikací.
Rozhodnutí o námitkách:
Silniční správní úřad námitky vyhodnotil jako věcné a částečně opodstatněné. Vzhledem k uzavírce
úseku sil. II/201 v Obci Sýkořice, je významně omezen provoz jak do rekreační oblasti v okolí řeky
Berounky, tak zejména provoz nákladních vozidel ve vazbě na Lom Sýkořice. Z toho důvodu se
nepředpokládá významnější nárůst provozu na objížďce převedením provozu ze sil. II/116.
V souvislosti s rekonstrukcí sil. II/606, zejména pak dlouho trvající neprůjezdností obcí Kamenné
Žehrovice, jsou trasy provozu relativně ustálené a větší část provozu z navazujícího území (Obec
Lhota, Žilina, …) využívá jinou trasu v předpokládaných zájmových směrech (Praha, Kladno), např. sil.
II/201 nebo III/2015, případně i další. Silniční správní úřad po projednání námitek i se zástupci
dotčených orgánů dospěl k závěru, že námitkám částečně vyhoví umístěním informačních tabulí v širší
oblasti a nasměrováním provozu do jiných tras nezatížených rekonstrukcí sil. II/606 a po zahájení
uzavírky vyhodnotí intenzity provozu, s možností případných dalších doplnění přechodné úpravy
provozu.
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.
2

Odvolání proti části výroku týkající se uzavírky, nemá odkladný účinek.
„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. SEDOZ DZ s.r.o., Praha 8 - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová
schránka - datová schránka
3. Obec Lány - datová schránka
4. Obec Lhota – datová schránka
5. Město Stochov - datová schránka
6. Obec Tuchlovice - datová schránka
7. Obec Kamenné Žehrovice - datová schránka
8. Obec Žilina - datová schránka
Na vědomí:
9. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
10. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
12. Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy – datová schránka
13. Obec Sýkořice – datová schránka
14. Obec Žilina – datová schránka
15. Obec Běleč – datová schránka
16. Obec Bratronice - datová schránka
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