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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:                                                              
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
Plk. Stříbrného 11
272 52   KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52  KLADNO

ČČ. jednací: 
ODaS/1525-1/20

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

Kladno, 
17. června 2020

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    t a k t o:

podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. ALGON, a.s, sídlem Praha 5, 
Ringhofferova 115/1,   

p o v o l u j e
I. zvláštní užívání sil. III/23631 v km 6,736 – 7,493, pro provedení stavebních prací 

při opravě vozovky, rozšíření silnice pro zřízení odbočovacího pruhu a umístění 
vedení kanalizace v silničním pozemku,

II. úplné vyloučení provozu – uzavírka v úseku sil. III/23631 v km 6,736 až 7,493, tj. 
Kladno, ul. Smečenská, tj. úsek silnice od křiž. se sil. III/23635 (okraj 
zastavěného území) po křiž. se sil. II/238 (ul. Rakovnická), z důvodu provedení 
staveb uvedených v bodě I., a 

n a ř i z u j e
objížďka;

za podmínek:

1. Uzavírka a zvláštní užívání se povoluje na dobu:   od  1.7.2020     do 28.8.2020.
2. Délka a popis:  0,757 m

Provoz bude v celém úseku úplně vyloučen.
3. Délka a popis objížďky:   cca. 6,8 km

Provoz bude veden v trase: sil. II/23631 - III/2381 – II/238. 
4. Linková osobní doprava bude po dobu uzavírky vedena po nařízené objížďce.

Aut. zastávka „Kladno, Smečenská“ bude zrušena bez náhrady. 
5. Dopravní značení bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb. Min. 5 pracovních dní před 
zahájením uzavírky musí být v úseku umístěna obousměrně informace o plánované 
uzavírce. Po dobu uzavírky bude na jejím začátku umístěna orientační tabule s údaji podle § 39 
odst. 3 vyhl. č. 104/1997 Sb. 

6. Dotčený úsek stavbami bude po celou dobu řádně zabezpečen z hlediska předmětného zájmu – 
provedení staveb a úprav vozovky po zásahu včetně zajištění podmínek bezpečnosti provozu a 
pohybu pěších.

7. Po dobu uzavírky musí být zajištěny přístupy do sousedních nemovitostí.
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8. O uzavírce, souvisejících opatřeních, průběhu etap, omezení svozu odpadu, ad., vyrozumí zhotovitel 
vhodným způsobem, tj. informací do schránky nebo osobním sdělení informace. Provozovny 
v úseku musí být vyrozuměny osobním sdělení s informací o možnosti případného příjezdu.  

9. Vedení technické infrastruktury budou umístěna podle odsouhlasené dokumentace. Umístění musí 
být řádně zdokumentováno a zdokumentování bude součástí dokladů k realizaci staveb. 

10. Statutární město Kladno zajistí informovanost občanů o uzavírce a souvisejících opatřeních, v místě 
obvyklým způsobem.

11. Za dodržení podmínek zodpovídá: ALGON, a.s, sídlem Praha 5, Ringhofferova 115/1, kont. osoba: 
Ing. Jan Červinka, tel. 737 429 806. 

Účastníci řízení:    ALGON, a.s, sídlem Praha 5, Ringhofferova 115/1;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídl. Praha 5, Zborovská 11;
Statutární město Kladno, sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44;
Město Libušín, sídlem Libušín, Hálkova 140;
Obec Kamenné Žehrovice, sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6;

Odůvodnění
Dne 10.6.2020 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice 
III/23631, průjezdní úsek města Kladna, ul. Smečenská, z důvodu provedení opravy vozovky a výstavby 
rozšíření silnice a kanalizace pro stavbu nákupního centra. Stavby budou prováděny v souběhu 
z důvodu zkrácení celkové doby omezení provozu.   

K žádosti byl doložen souhlas vlastníka silnice zadáním zakázky na základě smlouvy č. S-
751/00066001/2020 a ze dne 27.4.2020 ke stavbě Obchodního objektu. 

Souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na základě posouzení předloženého návrhu přechodné úpravy 
provozu dne 17.6.2020 pod č.j.  KRPS-142385/ČJ-2020-010306. 

Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou 
správnímu orgánu známy, a po projednání na místě stavby, dospěl k tomuto závěru:

Předmětný úsek vykazuje výrazné poruchy a poškození mající dopad na životnost vozovky a bezpečnost 
provozu při jejím užívání. Oprava vozovky je tak ve veřejném zájmu. Z důvodu rozsahu staveb, pro 
zajištění podmínek jejich realizace, bezpečnosti osob provádějících stavbu a termínu realizace, je 
nezbytné a účelné úplné vyloučení provozu v předmětném úseku. Silnice plní významnou dopravní 
sběrnou funkci s tranzitním významem, ve vazbě město Kladno a západní část území správního obvodu. 
Termín realizace je v období letních prázdnin, s předpokladem významně nižších dopravních intenzit 
provozu. Provoz bude převeden na silnici stejné a vyšší třídy, mimo zastavěná území obcí, a objízdná 
trasa odpovídá as vyhovuje předpokládanému provozu. Místní provoz a provoz v souvislosti 
s provozovnami bude řešen pouze po dohodě se zhotovitelem.  

S ohledem k předpokládané době uzavírky, dopravnímu významu, odpovídající objížďce a dalším 
souvislostem, nebude mít uzavírka zásadní dopad na dopravní obsluhu území a v oblasti. 

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.

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 bodu II. výroku nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

 „otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba
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Před vydáním povolení byl uhrazen správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., pol. 36

Obdrží:
1. ALGON, a.s, Praha 5, Ringhofferova 115/1- datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,. Praha 5, Zborovská 11- datová schránka
3. Město Libušín, Libušín, Hálkova 140 - datová schránka
4. Obec Kamenné Žehrovice, Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6 - datová schránka

Na vědomí:
5. Policie ČR, DI Kladno - datová schránka
6. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - datová schránka
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
9. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy – dopravní úřad – datová schránka
10. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. – datová schránka
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