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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:                                                              ADRESA:
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/2968-2/17/280

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

Kladno, 
27. září 2017

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 Froněk, spol. s r.o., IČ 47534630, sídlem Rakovník – Rakovník II, Zátiší 2488,  
zastoupené společností ADSUM, spol. s r.o., IČ 45144991, sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, ze dne 
28. srpna 2017 

p o v o l u j e

1. zvláštní užívání pozemní komunikace silnice II/236 v km 38,169 až 39,969 tj. od křižovatky 
s místní komunikací ul. Okružní po křižovatku se silnicí III/23633, odbočka na Kladno ve směru od 
Smečna   

                 podle § 25 Zvláštní užívání bod 6 písmeno c) 3. zákona č. 13/1997 Sb.,
                 z důvodu opravy povrchu silnice II/236,  ověření nové technologie

   
2.     uzavírka  pozemní  komunikace  II/236  v km 37,847 – 39,969   
        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 :                                 2. října 2017 – 17. října 2017                                                                                              
Délka uzavírky :                                    2,122km                                   
Popis :                                                       bude uzavřena silnice II/236 od křižovatky se sil.III/23628 (odbočka 
                                                                    v Kačici  na Hradečno-Nová Studnice) po křižovatku se  sil. III/23633
                                                                    (odbočka  do   Kladna  ve  směru  od  Smečna),  včetně   křižovatky  se
                                                                    silnicí III/23631.  
Samotná oprava vozovky v délce 1,800km, tj. od místní komunikace ul. Okružní v Kačici po křižovatku se 
silnicí III/23633, odbočka do Kladna ve směru od Smečna (provoz v obou těchto křižovatkách nebude 
omezen). Úseky  silnic III/23631 a II/236  budou označeny jako slepá pozemní komunikace. 

Osobní doprava je vedena ve dvou trasách, podle zdrojů a cílů dopravy, znalosti dopravní situace, 
směrů příjezdů a tras dopravy .     

První trasa, především pro směr  Smečno – Kačice – Stochov, Slovanka :     10,000km  
Popis  :                                                      bude vedena  ze silnice  II/236 po sil. III/23633, III/23631 a III/2381 
                                                                    k  žel. nádraží Kamenné Žehrovice, dále  po III/2383 a  III/2382  přes 
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                                                                    Tuchlovice-Srby do Tuchlovic a po II/606 do Stochova-Slovanka zpět
                                                                    na původní trasu.    
     
Druhá trasa, především pro směr  Kačice – Smečno :              5,600km 
Popis :                                                       bude vedena ze silnice  II/236  v  Kačici  po  III/23628  ul. Dlážděná a 
                                                                    III/23631,  III/23632  do  Hradečna - Nová Ves   a   po   III/23636   do 
                                                                    Smečna zpět  na původní trasu. 

Provoz nákladní dopravy bude odkláněn po projednání s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím 
silnic a dálnic na D6 a silnice I.třídy. 

Osobní linková osobní doprava :      Zhotovitelem  stavby  bude  v  průběhu  provádění  prací  umožněn  a 
                                                                    zajištěn  průjezd  křižovatkou  se  silnicí  III/23631.  Konečná  úprava 
                                                                    křižovatky (pokládka asfaltových vrstev)  bude  prováděna o  víkendu. 
                                                                    Linka ČSAD Slaný s.r.o. č. 220080 bude vedena přes obec Hradečno.      

3.    částečná uzavírka pozemní komunikace  II/236  v km 38,169 - 39,969   z důvodu  dokončení 
        opravy, dopravního značení a krajnic.         
  
Termín částečné uzavírky :                18. října 2017 – 22. října 2017  
Popis :                                                        provoz  nebude přerušen, bude pouze  omezen z  důvodu  dokončení
                                                                     stavby.                           

za podmínek : 
1. Rozsah prací bude proveden podle zadání a v souladu s podmínkami „Smlouvy o dílo“ „objednatele“ 

č. smlouvy 147/00066001/2017 a „zhotovitele“ č. smlouvy 1/17/109 mezi Krajskou správou a 
údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Froněk, spol. s r.o. ze  4. září 2017. 

2. 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 25. září 2017, čj. : 
ODaS/2968-1/17/280, Městským úřadem Rakovník, odborem dopravy dne 18. září 2017, čj.: 
MURA/52888/2017 a Městským úřadem Slaný, odborem dopravy a silničního hospodářství  dne 22. 
září 2017, čj.: MUSLANY/42094/2017/ODSH. Na uzavírku úseku silnice bude před zahájením 
prací včas  provoz upozorněn IP 22!  Neprodleně po skončení prací bude dopravní značení 
odstraněno. 

3. Zhotovitel stavby zajistí a umožní průjezd křižovatky silnic II/236 a III/23631 pro osobní linkovou 
dopravu během uzavírky silnice II/236.

4. Pracovní místo bude po celou dobu stavby řádně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a 
techniky při stavbě. 

5. Dotčené obce zajistí informovanost občanů o uzavírce, objízdné trase a souvisejících opatření 
v souvislosti s uzavírkou. 

6. ČSAD MHD Kladno a.s. a ČSAD Slaný s.r.o. zajistí informovanost řidičů o uzavírce a souvisejících 
opatření. 

7. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá zhotovitel stavby společnost Froněk, spol. s r.o., IČ 
47534630, sídlem Rakovník – Rakovník II, Zátiší 2488, odpovědná osoba Jakub John, tel. 
774 714 082.   

8. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a  služeb si vyhrazuje  právo stanovené podmínky pozměnit 
nebo  doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.                                               

Účastníci řízení :       ADSUM, spol. s r.o.,  IČ 45144991,  sídlem  Unhošť,  Havlíčkova  923;
                                       Froněk, spol. s r.o., IČ 47534630, sídlem Rakovník – Rakovník II, Zátiší 2488;      
                                       Krajská   správa  a   údržba    silnic   Středočeského  kraje,   příspěvková   organizace, 
                                       IČ 00066001, sídlem Praha 5,  Zborovská 11;
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                                       Obec Kačice, IČ 00234494, sídlem Kačice, Masarykova 20;  
                                       Město Smečno, IČ 00234893, sídlem Smečno, nám. T.G. Masaryka 12;
                                       Obec Hradečno, IČ 00234401, sídlem Hradečno 11;
                                       Obec Kamenné Žehrovice, IČ 00234508, sídlem Kamenné Žehrovice,  Karlovarská 6;  
                                       Obec Tuchlovice, IČ 00235041, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83;      
                                       Město Libušín, IČ 00234630, sídlem Libušín, Hálkova 140;
                                       Město Stochov, IČ 00234923, sídlem Stochov, J. Šípka 486.
                                                                                       

Odůvodnění :
Dne 28. srpna 2017 byla u zdejšího úřadu podána žádost o uzavírky úseku silnice II/236  společností 
ADSUM, spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, která zastupuje společnost Froněk, spol. s r.o., 
sídlem Rakovník – Rakovník II, Zátiší 2488, na základě plné moci ze dne 12. září 2016, z důvodu opravy 
povrchu silnice II/236 v úseku výjezdu z obce Kačice, směr Smečno, po křižovatku se silnicí III/23633 
(ověření nové technologie).    
Na základě žádosti bylo dne  4. září  2017 oznámením zahájeno řízení a nařízeno ústní jednání na den     
12. září 2017 na Obecním úřadu Kačice.  Vzhledem k rozsahu prací (oprava úseku části silnice II/236  
v celé šíři vozovky) a harmonogramu prací, bude stavba prováděna za úplné uzavírky a dokončovací práce 
za částečné uzavírky silnice II.třídy.  
K žádosti byla následně doložena „Smlouva o dílo“ mezi objednatel a zhotovitelem, souhlas Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje se zvláštním užíváním a úplnou uzavírku silnice II/236 ze 
dne 20. září 2017, zn. 6353/KSUS/KLT/CAJ, harmonogram prací, Stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v ORP Rakovník ze dne 18. září 2017 Městským úřadem Rakovník, 
odborem dopravy, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v ORP Slaný ze dne 22. září 2017 a doklad o zaplacení správního poplatku dne 26. září 
2017. 
Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno ze dne  
21. září 2017 čj. KRPS-2019-321/ČJ-2017-010306 byl vydán na základě posouzení návrhu přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích.     
    
Rozhodnutí o námitkách :
Námitky byly vzneseny obcí Kačice, Kamenné Žehrovice a městem  Smečno k výběru úseku silnice pro 
provedení opravy. 
Ve správním řízení správní orgán nerozhoduje o výběru úseku silnice k opravě. O výběru úseku silnice 
rozhoduje vlastník na základě stavebního stavu a prohlídek komunikace. Podaným námitkám se 
nevyhovuje. 
Vysloven nesouhlas  zástupců města Smečno, obce Kamenné Žehrovice a Hradečno s předloženým návrhem 
objížděk. 
Převedení provozu z uzavřeného úseku silnice II. třídy je řešeno v nejkratších trasách po silnicích 
odpovídajících převedením provozu a bez zatěžování dalších obcí. Vedení objížďky po silnici II/238 je 
neúměrně dlouhé a docházelo by ke kongescím v dopravě v křižovatkách na trase, např. v obci Kamenné 
Žehrovice, křižovatka „Bílé vršky“ a na území Statutárního města Kladna (ul. Rakovnická a Smečenská). 
Vedení veškerého provozu v trase D7, I/16 a D6 by nebylo běžným provozem respektováno a z hlediska 
řešení objízdných tras pro uživatele osobních vozidel s tranzitním významem by byla objízdná trasa 
nedůvodná a neúměrně dlouhá. Podaným námitkám se nevyhovuje

Podmínky provedení jsou zahrnuty v podmínkách výroku tohoto rozhodnutí. Silniční správní úřad po 
projednání, posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu 
známy, dospěl k závěru povolit zvláštní užívání a uzavírku silnice II/236 tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí.

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.  
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Odvolání proti části výroku pod bodem 2. a 3.  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 500 Kč, podle položky 36 písm. a)  
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Obdrží : 
ADSUM, spol. s r.o.,  Unhošť 
Froněk, spol. s r.o., Rakovník – Rakovník II      
Krajská  správa a  údržba silnic  Středočeského kraje,  příspěvková  organizace 
Obec Kačice  
Město Smečno
Obec Hradečno
Obec Kamenné Žehrovice
Obec Tuchlovice
Město Libušín
Město Stochov

Na vědomí :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje DI Kladno
ČSAD MHD Kladno a.s.
ČSAD Slaný s.r.o.  
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy 
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství  
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  
RELAX Kladno s.r.o., Kladno
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