Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, e-mail: beznoska@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 4. 10. 2019
SP.ZN.: 12176/2019
Č.j. MUSLANY/48922/2019/ODSH/BE
Vyřizuje: Tomáš Beznoska
Počet stran: 4
příloha: 2
COLAS CZ, a. s.
Ke Klíčovu
190 00 Praha 9
ROZHODNUTÍ č. 74/2019
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
rozhodl v řízení o žádosti firmy COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, podané dne
25. 9. 2019 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/23644 a III/10142 Slaný
- Žižice t a k t o :
a)

povoluje

I. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3zákona o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – 1. etapa - silnice č. III/23644 Slaný
- Žižice v km stan. 0,724 – 3,000 (směr stan. je Slaný – Žižice) – 2. etapa – silnice č. III/23644
v km stan. 3,000 – 4,277 (směr stan. je Slaný – Žižice) a sil. č. III/10142 v km stan. 7,897 –
8,896 (směr stan. je Zvoleněves – Žižice) - z důvodu realizace stavebních prací – rekonstrukce
povrchů silnic.
II. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích - 1. etapa
- silnice č. III/23644 Slaný - Žižice v km stan. 0,724 – 3,000 (směr stan. je Slaný – Žižice) –
2. etapa – silnice č. III/23644 v km stan. 3,000 – 4,277 (směr stan. je Slaný – Žižice) a sil. č.
III/10142 v km stan. 7,897 – 8,896 (směr stan. je Zvoleněves – Žižice) dle situace DIO. Provoz
na komunikaci bude přerušen.
b)

nařizuje

objížďku pozemní komunikace sil. č. III/23644 a sil. č. III/10142 v návaznosti na uzavírku
uvedenou v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou, která je vedena
pro 1. etapu z křiž. silnice č. III/23644 se silnicí III/00724 po sil. III/00724 směr Slaný, dále na
křiž. se silnicí II/118 vpravo po sil. II/118 na křížení se silnicí I/16, poté vpravo po silnici I/16
přes Blahotice, Vítov, až do Luníkova na křiž. se sil. č. III/24026 vpravo, dále na křižovatku se
sil. č. III/24025 vpravo po III/24025 do Žižic, dále na křižovatce se sil. III/10142 pokračovat
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po III/10142 směr Zvoleněves, a poté na křiž. se sil. III/23644 vpravo do obce Drnov. Opačným
směrem analogicky, trasa je vedena obousměrně. Objízdná trasa pro druhou etapu z obce Drnov
po III/23644 směr Slaný, na křiž. silnice č. III/23644 se silnicí III/00724 po sil. III/00724 směr
Slaný, dále na křiž. se silnicí II/118 vpravo po sil. II/118 na křížení se silnicí I/16, poté vpravo
po silnici I/16 přes Blahotice, Vítov, až do Luníkova na křiž. se sil. č. III/24026 vpravo, dále na
křižovatku se sil. č. III/24025 vpravo po III/24025 do Žižic. Opačným směrem analogicky, trasa
je vedena obousměrně.
Autobusová doprava:
Autobusová doprava ČSAD Slaný bude dotčena na lince č. 593 (Slaný – Hobšovice –
Velvary) a lince č. 594 (Slaný – Poštovice – Zlonice). Objízdná trasa BUS linek č. 593 a 594
bude vedena do zastávky „Slaný, Aut. nádr.“ po své trase – vlevo MK Ouvalova – na kruhovém
objezdu 2. výjezdem do II/118 U Brodu – vpravo I/16 – průjezd obcemi Blahotice a Vítov –
vpravo bezejmenná komunikace (kolem statku a smíšeného zboží) do obce Žižice – vpravo
III/24025 do zastávky „Žižice“ a dále po své trase (v opačném směru analogicky).
Autobusová doprava ČSAD MHD Kladno bude dotčena na lince č. 623 (Kladno – Velvary) –
pouze po dobu pokládky asfaltových vrstev ve 2. etapě.
Autobusová doprava AUTODOPRAVA LAMER bude dotčena na lince č. X594 (Žižice -Drnov).
Výluková linka X594 – 1. etapa:
nástup v zastávce „Žižice, Škola“ – přímo III/10142 – vpravo III/23644 do obce Drnov do
zastávky „Žižice, Drnov“ – výstup (v opačném směru analogicky).
Výluková linka X594 – 2. etapa:
nástup v zastávce „Slaný, Aut. nádr.“ – vlevo MK Ouvalova – na kruhovém objezdu 1. výjezdem
do III/00724 Pražská – vlevo III/23644 do obce Drnov do zastávky „Žižice, Drnov“ – výstup (v
opačném směru analogicky).
Výluková trasa linky 623:
bude upřesněna dle průběhu okolních uzavírek.
Během 2. etapy bude umožněn průjezd autobusů linky 623 silnicí III/10142 Zvoleněves –
Žižice kromě doby pokládky asfaltových vrstev.
Změny zastávek:
ruší se zastávka „Žižice, Drnov“ (4834/1,2) – obousměrně pro linky 593 a 594
ruší se zastávka „Slaný, odb. Drnov“ (4775/1,2) – obousměrně pro linky 593 a 594
ruší se zastávka „Slaný,Žel. zast. předměstí“ (9459/1,2) – obousměr. linky 593 a 594
ruší se zastávka „Slaný, Pražská“ (4776/1,2) – obousměrně pro linky 593 a 594
zřizuje se zastávka „Slaný, Blahotice“ (9198/1,2) – obousměrně pro linky 593 a 594
zřizuje se zastávka „Žižice, Vítov“ (9161/1,2) – obousměrně pro linky 593 a 594
zřizuje se zastávka „Žižice, Drnov“ (4834/1,2) – obousměrně pro linku X594
zřizuje se zastávka „Žižice, Škola“ (9160/1,2) – obousměrně pro linku X594 (jen 1. etapa)
zřizuje se zastávka „Slaný, Aut.nádr.“ (4777/1,15) – obousměr. pro linku X594 (jen 2. etapa)
zřizuje se zastávka „Slaný, Pražská“ (4776/1,2) – obousměrně pro linku X594 (jen 2. etapa)
zřizuje se zastávka „Slaný, Žel.zast.předměstí“ (9159/1,2) – obousměr. linka X594 (jen 2. etapa)
zřizuje se zastávka „Slaný, „Odb.Drnov“ (4775/1,2) – obousměrně pro linku X594 (jen 2. etapa)
Podmínky rozhodnutí:
1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavebních prací –
rekonstrukce povrchů silnic III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice v termínech - 1. etapa
od 7.10.2019 do 5.11.2019 a 2. etapa od 6.11.2019 do 5.12.2019.
2. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude odpovídat:
COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, ing. Jiří Majer,
tel. 721558513
3. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, byla dne
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4.
5.
6.
7.

1.10.2019 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na
komunikacích v místě uzavírky a na trase objížďky. Schéma stanovené přechodné
úpravy provozu je společně s opatřením obecné povahy, jímž se přechodná úprava
provozu stanovila, nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Žadatel zajistí umístění
dopravního značení a zařízení na základě stanovení přechodné úpravy provozu a
zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
Žadatel zajistí informování občanů v lokalitě o uzavírce a objížďce komunikace dle
tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný
zájem.
Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního
užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a dosažitelnost
vozidly IZS.
Žadatel zajistí dodržení podmínek z vyjádření KŘP Stč. kraje DI Kladno ze dne
23.9.2019, č. j. KRPS-243146-3/ČJ-2019-010306.

Účastníci řízení:
COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Odůvodnění:
Dne 25. 9. 2019 podala firma COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005,
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice
č. III/23644 a III/10142 z důvodu realizace stavebních prací – rekonstrukce povrchů silnic na
trase Slaný - Žižice. Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a jeho důvod, návrh
grafické přílohy uzavírky a objížďky, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka.
Linková doprava ČSAD bude dotčena realizací stavebních prací na silnici č. III/23644
a III/10142 Slaný - Žižice. Stanovená trasa objížděk je projednána s KSÚS Stč. kraje, p. o. se
souhlasem na DIO ze dne 20. 9. 2019 a KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno pod č. j. KRPS243146-3/ČJ-2019-010306 ze dne 23. 9. 2019.
Žádost tedy obsahovala náležitosti stanovené § 39 a 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích a byla dostatečným podkladem pro vydání
rozhodnutí.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem
dotčených pozemních komunikací a obcí, na jejímž území k uzavírce [viz § 24 odst. 2 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích], zvláštnímu užívání pozemní komunikace a objížďce
dojde.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že uzavírku
provozu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění shora uvedených akcí
a zvláštní užívání dotčených pozemních komunikací na nezbytně nutnou dobu povolil a
současně určil objízdnou trasu.
Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě.
Práce na komunikacích je možné zahájit pouze s účinným opatřením obecné povahy,
vydaném příslušným správním orgánem, jímž byla stanovena přechodná úprava provozu
v místě uzavírek a na objízdných trasách.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou
Městského úřadu Slaný, odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se odvolání podává.
Odvolání proti časti výroku rozhodnutí, týkající se uzavírky a objížďky nemá podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“
Tomáš Beznoska
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen na účet MěÚ Slaný podle pol. 36 písm. a)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
ve znění platných předpisů.
Příloha:
DIO, vyjádření PČR DI Kladno
Účastníci řízení:
COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, DS: 4indfqd
Obec Žižice, DS: 2zaatjy
Obec Knovíz, DS: zk4atde
Obec Zvoleněves, DS: 2kcbgky
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS: a6ejgmx
Dotčené orgány:
KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, DS: 2dtai5u
Na vědomí:
IDSK, Ing. Beránek, Rytířská 406, Praha 1, DS: pdrwknv
ČSAD Slaný a.,s., Lacinova 1366, 274 01 Slaný, DS: djidmrw
ČSAD MHD Kladno a.s., DS: zk5dmpr
AUTODOPRAVA LAMER, s. r. o., DS: qggpi5h
Policie ČR, OO Slaný, DS: 2dtai5u
Nemocnice Slaný, DS: upjk6nd
Hasičský záchranný sbor, DS: dz4aa73
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 – Nusle, DS: zjq4rhz
Krajský úřad Stč. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (p. Cimr), DS: keebyyf
DZ Mělník, s. r. o., Truhlářská 998, 276 01 Mělník, DS: medzkye
dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
spis

