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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, na základě průběhu stavební akce „III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 
přes železniční vlečku“ a žádosti zhotovitele GKR STAVBY s.r.o., sídlem Roudnice nad Labem, 
Kratochvílova 2659, rozhodl   t a k t o:

podle § 25 odst. 4)  a § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se 

m ě n í
vydané povolení pod č.j.  ODaS/1713-2/22, ve výrokové části, podmínce č. 1., 6. a 7., a původní údaj 
termínu zvláštního užívání a s tím související uzavírky a text se nahrazuje:
1.  Termín zvláštního užívání a uzavírky:                  do 30.4.2023
6. Zhotovitel ve spolupráci s vlastníkem silnic zajistí kontrolu a případné úpravy objízdných tras 

včetně úpravy vegetace v průjezdním profilu, s důrazem na zajištění sjízdnosti a bezpečnosti 
provozu v trase vedení linkové osobní dopravy (sil. III/23634).  

Ostatní stanovené podmínky v povolení pod č.j. ODaS/1713-2/22 zůstávají v platnosti v původním 
rozsahu.

Účastníci řízení:    GKR STAVBY s.r.o., sídlem Roudnice nad Labem, Kratochvílova 2659;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Město Libušín, sídlem Libušín, Hálkova 140;
Obec Kačice, sídlem Kačice, Masarykova 20;
Město Stochov, sídlem Stochov, Jaroslava Šípka 486;
Obec Tuchlovice, sídlem Tuchlovice, U Staré školy 83;
Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6;

Odůvodnění
Na základě průběhu realizace stavby „III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes 
železniční vlečku“, byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o změnu povolení spočívající 
v prodloužení termínu pro dokončení stavby. 

Silniční správní úřad na základě žádosti a rozestavěnosti úseku, dospěl k tomuto závěru:
Vzhledem k průběhu realizace stavby není v možnostech zhotovitele dokončení stavby v původně 
stanoveném termínu. Stavba je ve stupni rozestavěnosti a rozsah neumožňuje zprovoznění úseku. Pro 
dokončení stavby žadatel po projednání se stavebníkem podal žádost o prodloužení termínu povolení. 
S ohledem k rozestavěnosti a zimnímu období, nezbývá jiné, než vydané povolení zvláštního užívání 
změnit s prodloužením lhůty pro dokončení stavby a zprovoznění úseku., s čímž souvisí i prodloužení 
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termín uzavírky. Vzhledem k významu silnice bude objízdnou trasou zatížena doprava nárůstem trasy a 
dojezdových časů, a průjezdní úseky obcí zvýšeným provozem s dopadem zejména na území města 
Libušín. S tím souvisí i úpravy přechodné úpravy provozu reagující na změny a chování provozu. 
Z důvodu ustálenosti tras a předpokladu nižších intenzit provozu v zimním období, a zajištění sjízdnosti 
v úseku sil. III/23634 se směrovými oblouky a podélným sklonem vozovky, se nepředpokládá zásadní 
dopad na dopravní obsluhu území a oblasti. 

Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 25, a návazně § 24, 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 části týkající se uzavírky nemá odkladný účinek. 

 „otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba

Vydání rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrží:
Účastníci řízení:

1. GKR STAVBY s.r.o., Roudnice nad Labem, Kratochvílova 2659 – datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - datová schránka
3. Město Libušín - datová schránka
4. Obec Kačice - datová schránka
5. Město Stochov - datová schránka
6. Obec Tuchlovice- datová schránka
7. Obec Kamenné Žehrovice - datová schránka 

Na vědomí:
8. Dopravní značení Litoměřice s.r.o., Mlékojedy 102 - datová schránka
9. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
10. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - datová schránka
11. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
12. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
13. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. - datová schránka
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