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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:                                                              
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

ČČ. jednací: 
ODaS/2605-1/18/280

     Vyřizuje: 
     Dana Fikrlová
     Číslo pověření: T-19/2016-ODaS

                  Kladno,
                  27. srpna 2018

                                    ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní úřad ve věcech 
pozemních komunikací 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 společnosti  UNISERVIS  HAŠEK, s.r.o., IČ 25719980, sídlem Žilina, Na Píska 19, 
ze dne 16. srpna 2018

p o v o l u j e

1. zvláštní užívání pozemní komunikace silnice II/606, ul. Karlovarská v obci Kamenné 
Žehrovice  v km 4,550 – 5,160 (celá stavba)  

podle § 25 Zvláštní užívání bod 6 písmeno c) 3. zákona č. 13/1997 Sb., 
pro provádění stavebních prací z důvodu demontáže a pokládky kabelového vedení kNN v obci 
Kamenné Žehrovice       

2. částečnou uzavírku pozemní komunikace silnice II/606, ul. Karlovarská v Kamenných 
Žehrovicích v km :  4,550 -5,160 

        podle § 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami zákona č. 13/1997 Sb.,                                                     
        z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, uvedeného pod bodem 1.                                      

    
Termín částečné uzavírky :               od 3. září 2018  do  30. října 2018
Délka částečné uzavírky :                  0,610  km
Popis: Provoz na komunikaci nebude přerušen, bude pouze omezen a řízen dopravními značkami 
po úsecích, v maximální délce 10 m, se zajištěním minimálního  jízdního pruhu 3 m.
Osobní linková doprava: 
Bude vedena průjezdem částečné uzavírky. 

Za podmínek : 
1. Podélné umístění kabelového vedení bude ukládáno mimo vozovku silnice II. třídy,  pouze do kraje 

tělesa komunikace (zeleného pasu silnice a chodníků), v min. hloubce 1,2m. 
2. Kolmé křížení silnice II/606 (v km staničení 4,575, 4,972, 5,140) bude provedeno protlaky, kolmo 

k ose vozovky, vedení bude uloženo v chráničkách, v min. hl. 1,2 m, startovací a koncové jámy budou 
umístěny mimo vozovku.  Pracovní místa pro protlak min. 1m od kraje vozovky, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu a stabilita komunikace.
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3. Stavbou nebude narušena stabilita tělesa přilehlé silnice II. třídy a  nebudou narušeny odvodňovací 
poměry komunikace. Odvodnění silnice bude zachováno, nebo obnoveno v původním rozsahu. 
Silniční pozemek bude po dokončení zemních prací uveden do původního stavu.   

4. Při manipulaci techniky nesmí docházet k poškození vozovky, součástí a příslušenství silnice.
5. Žádný výkopový ani stavební materiál nesmí být ukládán na tělese silnice. V průběhu prací nebude 

silnice poškozena a znečišťována, případné znečištění bude neprodleně odstraněno, poškození 
odstraněno po projednání s vlastníkem silnice na náklady držitele povolení. 

6. Stavebními pracemi bude částečně omezen provoz na pozemní komunikaci a to pouze v nezbytném 
rozsahu, se zachováním min. průjezdního profilu 3 m. Pracovní místo bude řádně zabezpečeno z 
hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel. Částečná uzavírka bude provedena podle stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů) vydaného Magistrátem města Kladna, odborem dopravy a 
služeb.   

7. Zhotovitel oznámí začátek a ukončení stavebních prací na Krajskou správu a údržbu silnic 
Středočeského kraje. Zahájením stavebních prací v pozemku komunikace odpovídá investor 
(zhotovitel) stavby za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích silnice jemu, nebo 
ostatním uživatelům z důvodu jeho činnosti a to do doby předání dotčených úseků silnice zpět 
správci silnice. Zpětné předání po konečných úpravách bude provedeno protokolárně se stanovením 
záruční doby v délce 60 měsíců ode dne předání.  

8. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá zhotovit stavby UNISERVIS HAŠEK s.r.o., IČ 25719980, 
sídlem Žilina, Na Píska 19.

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

Účastníci řízení:                    UNISERVIS  HAŠEK  s.r.o., IČ 25719980, sídlem Žilina, Na Píska 19;
                Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
                IČ 00066001, sídlem Praha 5, Zborovská 11;

  Odůvodnění:
Dne 20. srpna 2018 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního užívání a částečné 
uzavírky úseku silnice II/606, ul. Karlovarská v Kamenných Žehrovicích společností UNISERVIS HAŠEK 
s.r.o., sídlem Žilina, Na Píska 19, z důvodu demontáže a pokládky kabelového vedení kNN v rámci stavby 
„Kamenné Žehrovice-Karlovarská, kNN“.          
K žádosti byl doložen souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 29. června 
2017, zn. 3921/17/KSUS/KLT/CAJ, souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, 
DI Kladno, vydaný na základě návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
dne 14. srpna 2018, Č.j. KRPS-1295-322/ČJ-2018-10306-MB, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě ze dne 20. prosince 2017, č. smlouvy 2017/1511/00066001/KL/CAJ/BS  a  
situace stavby.
Žádost byla doplněna o doklad o zaplacení správního poplatku. 
Stavba řeší úpravu distribuční sítě elektřiny v části obce Kamenné Žehrovice. Jedná se o průjezdní úsek 
silnice II/606, ul. Karlovarská,  se stávající  přilehlou zástavbou a chodníky. Část trasy nového 
kabelového vedení NN je podélně vedena  v  silničním pozemku  (v zeleném pasu)  s kolmým   křížením 
(3x) silnice II. třídy.  Povolení zvláštního užívání, umístění vedení kNN bylo vydáno dne 26. dubna 2018, 
pod Č.j. ODaS/1188/18/280.
Podmínky provedení, jimiž byl podmíněn souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 
jsou zahrnuty v podmínkách výroku tohoto rozhodnutí.  
Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. 
Právnické nebo fyzické osobě, které bylo povolení odňato, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání 
nejdříve po uplynutí tří let, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí. 
Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu 
orgánu známy, dospěl k závěru povolit částečnou uzavírku a zvláštní užívání úseku silnice II/606 
v Kamenných Žehrovicích, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.          
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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.   

Odvolání proti části výroku pod bodem 2. tohoto rozhodnutí, nemá odkladný účinek. (§ 24 odst. 4 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).    

„otisk úředního razítka“
Dana Fikrlová
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: 
1. UNISERVIS  HAŠEK  s.r.o., Žilina, Na Píska 19; 
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11;

 Na vědomí:
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno;
4. Obec Kamenné Žehrovice;
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