Praha:

30.05.2018

STRABAG a.s.

Číslo jednací:

060255/2018/KUSK-DOP/Pik

Na Bělidle 198/21

Spisová značka:

SZ_060255/2018/KUSK/2

150 00 Praha 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l. 395

IČ 60838744

DOP/Pik

Značka:

ROZHODNUTÍ
Na základě žádosti, kterou podala dne 15.05.2018 společnost ADSUM spol. s r.o.,
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ 45144991, zplnomocněná k zastupování žadatele, kterým
je STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, Odbor dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních
komunikacích)
povoluje
částečnou uzavírku silnice č. I/16, která proběhne v úseku staničení cca 26,382 – 28,442
km (dle aktualizace GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR a předloženého
návrhu DIO), v k.ú. Vítov, Žižice a Luníkov, okr. Kladno, podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích, z důvodu provádění stavebních prací, které proběhnou ve třech etapách
v rámci akce „I/16 Vítov – Luníkov, oprava komunikace“.
Termín částečné uzavírky silnice č. I/16:
04.06.2018 – 25.11.2018, a to dle jednotlivých etap:
I. etapa: 04.06.2018 – 05.08.2018 – v úseku 26,382 – 26,902 km,
II. etapa: 06.08.2018 – 30.09.2018 - v úseku 26,902 – 27,672 km,
III. etapa: 01.10.2018 – 25.11.2018 - v úseku 27,672 – 28,442 km,
(v každé etapě částečná uzavírka pouze jednoho jízdního pruhu – levého a následně pravého).
Popis objízdné trasy:
Provoz bude veden po stávající komunikaci, vždy alespoň jedním jízdním pruhem
v minimální šířce 3,00 m, střídavě, obousměrně, řízen světelnou signalizační soupravou.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 395
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Autobusová doprava:
I. etapa (4. 6. 2018 – 5. 8. 2018):
Pro autobusovou linku PID 617 budou zavedeny zastávky „Slaný, Hotel Prahy“, „Slaný,
Žel.zast.“, „Slaný, Odb.Drnov“, „Slaný, Drnov“, „Žižice, Odb. Zvoleněves“, „Žižice“
Pro autobusovou linku PID 617 bude zaveden výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa autobusové linky PID 617:
Většina spojů:
do zastávky „Slaný, Aut. nádr.“ po své trase – výjezd z AN do MK Ouvalova – na kruhovém
objezdu 1. Výjezdem do III/00724 Pražská – mimořádně obsloužené zastávky „Slaný, Hotel
Praha“, „Slaný, Žel.zast.“, „Slaný, Odb.Drnov“ – vlevo III/23644 do obce Drnov –
mimořádně obsloužená zastávka „Slaný, Drnov“ – přímo III/23644 – mimořádně obsloužená
zastávka „Žižice, Odb. Zvoleněves“ – vlevo III/10142 do obce Žižice – vpravo III/24025 –
mimořádně obsloužená zastávka „Žižice“ – přímo III/24025 do zastávky „Žižice, Odb.
Luníkov“ a dále po své trase (v opačném směru analogicky)
Vybrané spoje:
Po své trase.
Autobusová zastávka „Žižice, Vítov“ bude přemístěna na silnici I/16 blíže směrem k obci
Luníkov.
Objízdná trasa autobusové linky PID 617 bude zavedena z důvodu omezené kapacity
přesunuté zastávky „Žižice, Vítov“ a předpokládaného zpožďování spojů během částečné
uzavírky silnice I/16 (provoz bude řízen střídavě semafory)
Linka PAD 220074 je bez dopravního opatření.
II. etapa (6. 8. 2018 – 30. 9. 2018):
Pro autobusovou linku PID 617 bude zaveden výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa autobusové linky PID 617 je stejná, jako u I. etapy
Objízdná trasa autobusové linky PID 617 bude zavedena z důvodu předpokládaného
zpožďování spojů během částečné uzavírky silnice I/16 (provoz bude řízen střídavě semafory)
Linka PAD 220074 je bez dopravního opatření.
III. etapa (1. 10. 2018 – 25. 11. 2018):
Pro autobusové linky PID 593 a PAD 220074 bude zrušena zastávka „Žižice, Luníkov“
Pro autobusovou linku PID 617 bude zrušena zastávka „Žižice, Rozcestí“
Pro autobusovou linku PID 617 bude zavedena zastávka „Žižice“
Pro autobusovou linku PID 593 bude zrušena zastávka „Žižice“
Pro autobusovou linku PID 593 bude zavedena zastávka „Žižice, Škola“
Pro autobusové linky PID 617, 593 a PAD 220074 bude zaveden výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa autobusové linky PID 617:
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Do zastávky „Žižice, Vítov“ po své trase – přímo I/16 – vpravo III/10142 do obce Žižice –
vlevo III/24025 – mimořádně obsloužená zastávka „Žižice“ – přímo III/24025 do zastávky
„Žižice, Odb. Luníkov“ a dále po své trase (v opačném směru analogicky)
Objízdná trasa autobusové linky PID 593:
Do obce Žižice po své trase – přímo III/10142 – dočasná zastávka „Žižice, Škola“ – přímo
III/10142 – vlevo I/16 – vpravo III/23921 – vpravo III/23933 do obce Hobšovice do zastávky
„Hobšovice, I“ a dále po své trase (v opačném směru analogicky)
Objízdná trasa autobusové linky PID 593:
Do zastávky „Žižice, Vítov“ po své trase – přímo I/16 – vpravo III/23921 – vpravo III/23933
do obce Hobšovice do zastávky „Hobšovice, I“ a dále po své trase (v opačném směru
analogicky)
Podmínky částečné uzavírky silnice I/16:
1. Dopravní značení uzavřeného úseku na silnici I/16 bude provedeno podle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.: 060254/2018/KUSKDOP/Pik ze dne 29.05.2018, vydané zdejším silničním správním úřadem, které
je pro navrhovatele nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a na silnicích nižších
tříd podle stanovení

přechodné

úpravy

provozu

na

pozemních

komunikacích

č.j.: MUSLANY/22602/2018/ODSH ze dne 30.05.2018, vydané MěÚ Slaný, Odborem
dopravy a silničního hospodářství.
2. Žadatel zajistí použití semaforové soustavy, která automaticky nastaví SSZ tak, aby pružně
reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy, tzn. bude automaticky nastavovat
signál tak, aby byla zajištěna maximální propustnost ve směru převládající intenzity
dopravy, v případě potřeby bude provoz řízen poučenými pracovníky stavby.
3. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové
dopravy.
4. Odpovědná osoba za průběh a zabezpečení uzavírky – ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova
923, 273 51 Unhošť, IČ 45144991, Martin Frolík, tel. 777 690 022.
5. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Policii ČR, Dopravní inspektorát
Kladno, o kontrolu osazeného dopravního značení.
6. Termín uzavírky nesmí být překročen, případně může být zkrácen na nezbytně nutnou
dobu.
7. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno
v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení
provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení
provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí
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BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124,
Ostrava-Přívoz, 702 00, telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením
o doručení) ndic@rsd.cz .
8. Na

začátku

uzavírky

bude

umístěna

informační

tabule

s uvedením

dat

o zahájení, ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
9. Uživatelům

sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem.

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, zajistí dostatečným
a prokazatelným způsobem informovanost

všech občanů dotčených uzavírkou,

rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským
subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.
10. Odbor dopravy a Policie ČR si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit
nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Odůvodnění:
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje obdržel dne 15.05.2018 žádost,
kterou podala společnost ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ 45144991,
zplnomocněná k zastupování žadatele, kterým je STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČ 60838744, o povolení částečné uzavírky silnice I/16 v k.ú. Vítov, Žižice
a Luníkov, okr. Kladno,

z důvodu provádění stavebních prací, které proběhnou ve třech

etapách v rámci akce „I/16 Vítov – Luníkov, oprava komunikace“.
Dne 24.05.2018 předloženo souhlasné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu
Kladno, č.j. KRPS-1295-176/ČJ-2018-010306-MB ze dne 22.05.2018, vyjádření IDSK
zn.: DU/0296/18 ze dne 15.05.2018, vyjádření Obce Beřovice zn.: 294/2018 ze dne
16.05.2018, souhlas Obce Hobšovice ze dne 16.05.2018, vyjádření Obce Žižice zn.: 135/2018
ze dne 15.05.2018, souhlas Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org.,
zn: 3279/18/KSUS/KLT/KUC ze dne 15.05.2018. Dne 24.05.2018 byl předložen souhlas
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 6997/21/18/21200/ČER ze dne 23.05.2018. Dodatečně dne
30.05.2018 bylo předloženo stanovení Městského úřadu Slaný, Odboru dopravy a SH,
č.j.: MUSLANY/22602/2018/ODSH ze dne 30.05.2018.
Na základě posouzení podané žádosti a předložených dokladů rozhodl Odbor dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto
u Ministerstva

rozhodnutí

lze podat odvolání do 15 dnů po

dopravy ČR, nábř. L. Svobody

jeho obdržení,

12/22, Praha 1, prostřednictvím

Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Odvolání proti povolení

uzavírky

nemá,

podle

ust. § 24 odst. 4

zákona

o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Vlasta Piklová
odborný referent silničního hospodářství

Obdrží :



STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744



Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4



Policie ČR, DI Kladno



MěÚ Slaný, Odbor dopravy a SH



Obec Žižice



Obec Beřovice



Obec Hobšovice



ČSAD Slaný a.s.



IDSK

Na vědomí :


Zdravotnická záchranná služba e –mail: dispečinky@zachranka.cz, info@zachranka.cz



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, e-mail



NSDI – centrální evidence uzavírek, e-mailem



Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké
náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, hjyaavk

