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ČČ. jednací: 
ODaS/1537/17/280

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

Kladno, 
26. května 2017

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, rozhodl takto:
podle § 25 zákona ř. 13/1997 Sb., se spol. Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Litoměřice, Nerudova 
1022/16,

povoluje
zvláštní užívání sil. II/606 v km 3,950 až 4,100, levý okraj silnice ve směru staničení, pro 
provedení stavebních prací z důvodu opravy místní komunikace, zrušení připojení a 
křižovatky s MK, zřízení vysazených chodníkových ploch, a dalších souvisejících činností,

za podmínek:
1. Zvláštní užívání pozemní komunikace se povoluje na dobu:

od 5.6.2017    do 10.9.2017,
2. Délka a popis:    0,150 km

Stavba s dotčením sil. II/606 bude rozdělena do etap. Provoz na silnici nebude omezen a 
v místě prací zůstane zachován jízdní pruh pro každý směr jízdy. Na provádění prací bude 
provoz na sil. II/606 upozorněn přechodnou úpravou provozu. Případné omezení provozu na 
sil. II/606 (realizace opěrných zdí, říms, bezpečnostní odstup, apod.) musí být provedeno, 
s ohledem k blízkosti křižovatky se sil. II/238 !, pouze po nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, mimo dopravní špičky a úsek musí být zajištěn tak, aby byly zajištěny 
podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu. Staveništní technika nesmí být odstavena na 
silnici ani v rámci dopravního opatření, z důvodu zajištění rozhledových poměrů v místě 
opatření. 

3. Rozsah opravy musí být v souladu s dokumentací pro opravu sil. II/606. Opravou nesmí dojít 
k ohrožení stability silnice. Změny v řešení odvodnění musí být projednány s vlastníkem 
silnice. 

4. Oprava musí být realizována z prostoru místní komunikace.
5. V místě stavby musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování silnice a 

ohrožení provozu na silnici.
6. Linková osobní doprava nebude opatřením významněji dotčena.
7. Dopravní značení bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb. Neprodleně po skončení 
prací bude dopravní značení odstraněno.

8. Pracovní místo bude po celou dobu provádění stavby řádně zabezpečeno z hlediska
bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
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9. Skladba konstrukce a rozsah úprav tělesa silnice musí být provedeny podle resortního 
předpisu a podmínek vlastníka silnice. 

10. Stavební materiál nesmí být ukládán na tělese silnice ani jejích součástech. 
11. Zhotovitel oznámí vlastníku silnice začátek a ukončení prací.
12. Dotčený úsek musí být zkontrolován zástupcem vlastníka komunikací a žadatelem před 

zahájením prací a po jejich dokončení. Případné škody na pozemních komunikacích a 
silničních pozemcích vzniklé v důsledku zvláštního užívání budou odstraněny na náklad 
žadatele.

13. Za dodržení podmínek zodpovídá: Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Litoměřice, Nerudova 
1022/16, kont. osoba: Fridrich Herceg, tel. 602 166 527.

Účastníci řízení:  Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, 
Zborovská 11;
Obec Kamenné Žehrovice, sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6;

Odůvodnění
Dne 17.5.2017 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního užívání v úseku silnice 
II/606 v obci Kamenné Žehrovice, z důvodu provedení stavebních prací v souvislosti s opravou 
místní komunikace souběžné se silnicí a souvisejícími činnostmi jako zrušení připojení k sil. 
II/606 podle vydaného povolení silničního správního úřadu, provedení opěrných zdí, apod.. 
Souhlas vlastníka silnice ke stavbě byl vydán dne 3.8.2015 (řízení o zrušení připojení) a 
25.5.2017, souhlas Policie ČR, Dl Kladno byl vydán na základě posouzení předloženého návrhu 
přechodné úpravy provozu dne 10.5.2017.
Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou 
správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:
Vzhledem k rozsahu stavby dojde při stavebních činnostech k dotčení silnice II/606 a provozu na 
ní. Jedná se o přímý přehledný úsek silnice v intravilánu obce, s tranzitní dopravní funkcí. Provoz 
bude v úseku prací dotčen pouze výjimečně a pouze v nezbytném rozsahu. Vzhledem k účelu a 
funkci silnice musí být v případě dotčení provozu zajištěny podmínky bezpečnosti a plynulosti 
provozu. Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodne o odnětí
povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo povolení odňato, lze vydat povolení ke
zvláštnímu užívání nejdříve po uplynutí tří let, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí.
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.

V Kladně dne 26.5.2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.
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Obdrží:
1. Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, Nerudova 1022/16
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11
3. Obec Kamenné Žehrovice, sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6
4. Policie ČR, Dl Kladno
5. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno, Železničářů 885
6. ANEXIA s.r.o. Rakovník, Lubenská 1588
7. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
8. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno
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