Číslo jednací:

086521/2020/KUSK – DOP/Sva

Spisová značka:

SZ_086520/2020/KUSK

Vyřizuje:

Bc. Michaela Svajčíková

Značka:

DOP/Sva

Praha:

13.07.2020

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
V zastoupení:
ADSUM spol. s r.o.
IČ: 45144991
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti
obchodní společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice (dále jen
„žadatel“) zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova
923, 273 51 Unhošť (dále jen „zmocněnec“) ve věci povolení uzavírky pozemní komunikace
I.
povoluje uzavírku silnice č. I/16J
v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v rámci provádění stavebních prací – opravy propustku a pokládky živičného
povrchu, a to v tomto rozsahu:
Uzavřený úsek: silnice I/16J, staničení km cca 26,900 – 27,100, k. ú. Vítov, okres Kladno. Uzavírka bude
úplná, délka uzavřeného úseku je cca 100 m,
Termín uzavírky: od 20.07.2020 do 31.12.2020,
Přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu: ne,
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Rozmístění DZ bude provedeno dle
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/16 a I/16J vydaného Krajským úřadem
Středočeského kraje, Odborem dopravy, č. j.: 086520/2020/KUSK – DOP/Sva ze dne 13.07.2020,
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Objízdná trasa: z místa uzavřené křižovatky v obci Žižice vede objízdná trasa po silnici č. I/16 (nově
zbudovaný obchvat města Slaný), dále po silnici č. II/118 ulice Nosačická, následně ulicí Lázeňskou a
zpět na silnici č. I/16J (původní I/16),
Zajištění veřejné linkové dopravy:
uzavírka se dotkne následujících linek:
456 (Libčice n. Vlt. – Zákolany – Slaný) dopravce AUTODOPRAVA LAMER
594 (Slaný – Poštovice – Zlonice) dopravce ČSAD Slaný
617 (Kladno – Slaný – Velvary – Mělník) dopravců ČSAD Slaný a AUTODOPRAVA LAMER
Objízdné trasy pro dotčené autobusové linky budou následující:
Linka 456
do zastávky „Slaný, Gymnázium“ po své trase – vlevo Smetanovo nám. – vlevo Palackého – přímo II/118
Lázeňská – přímo bývalá I/16 – průjezd obcí Blahotice do zastávky „Žižice, Vítov“ – výstup
(v opačném směru analogicky)
Linka 594
Začíná / končí v zastávce „Slaný, Aut.n.“
Je zrušena výluková trasa mezi Slaným a Žižicemi – zde je nahrazena výlukovou linkou 617
Linka 617
Do zastávky „Slaný, Šultysova“ po své trase – přímo III/1186 Šultysova – vpravo Dr. E. Beneše – přímo
Palackého – přímo II/118 Lázeňská – vpravo II/118 U Brodu – na kruhovém objezdu 4. výjezdem do
III/00724 Pražská – vlevo III/23644 – průjezd obcí Drnov – vlevo III/10142–v obci Žižice vpravo III/24025
– vlevo III/24026–v obci Luníkov vpravo I/16 do zastávky „Žižice, Luníkov“ a dále po své trase
(v opačném směru analogicky)
Ruší se:
„Slaný, Blahotice“ (9198/1) – obousměrně pro linku 617
„Žižice, Vítov“ (9161/1, 2) – obousměrně pro linku 617
Zřizuje se:
„Slaný, Pražská“ (4776/1) – obousměrně pro linku 617
„Slaný, Žel. zast. předměstí“ (2867/1) – obousměrně pro linku 617
„Slaný, Odb. Drnov“ (2899/1) – obousměrně pro linku 617
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„Žižice, Drnov“ (4775/1) – obousměrně pro linku 617
„Žižice, Odb. Zvoleněves“ (4833/1) – obousměrně pro linku 617
„Žižice“ (4832/1) – obousměrně pro linku 617
„Slaný, Blahotice“ (9198/1) – obousměrně pro linku 456
„Žižice, Vítov“ (9161/1, 2) – obousměrně pro linku 456
Subjekt odpovědný za zabezpečení uzavírky: ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova 923, 273 51
Unhošť, kontaktní osoba: Martin Frolík, tel. č.: 777 680 022.

Podmínky úplné uzavírky silnice č. I/16:
1. Termín uzavírky nesmí být překročen, případně může být zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
2. V případě, že dojde ke zkrácení termínu uzavírky, žadatel o uzavírku o tomto neprodleně
informuje zdejší správní orgán.
3. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto rozhodnutí, žadatel tuto informaci bezodkladně sdělí na
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 1124/7, 702 00 Ostrava – Přívoz,
telefonicky na tel č.: 596663550-3.
4. Budou provedena taková opatření, aby byla zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy.
5. O případné změně zahájení, ukončení, či jiné změně termínů je nutno informovat dopravce
dotčené uzavírkou a zdejší dopravní úřad minimálně 5 dnů před plánovanou změnou.
6. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo subjektu, na jehož žádost se uzavírka povolila.
7. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů
dotčených uzavírkou.
8. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem a rovněž bude
dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským subjektům
lokalizovaných v úseku uzavírky.
9. Dotčená silnice nesmí být poškozována a znečisťována, na vozovce nebude ukládán žádný
stavební materiál. Případné znečištění či poškození silnice nahlásí žadatel správci silnice a zajistí
jejich bezodkladné odstranění.
10. Jakákoliv závada způsobená stavební činností na předmětné komunikaci bude neprodleně
odstraněna na náklady zhotovitele, resp. žadatele o uzavírku v souladu s § 28 zákona o
pozemních komunikacích.
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11. Před uvedením uzavřeného úseku předmětné silnice do opětovného provozu bude vozovka
o pozemních komunikacích.
12. Stav silnic, které budou využity při uzavírce jako objízdná trasa, bude žadatelem o uzavírku
zdokumentován před zprovozněním objízdné trasy.
13. Silnice využité při předmětné uzavírce jako objízdná trasa nebudou znečišťovány, ani nijak
poškozovány, nebude na nich prováděn jakýkoliv barevný nástřik.
14. Náhrada případných škod vzniklých v rámci využívání objízdné trasy se uskuteční v souladu
s § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích na náklady žadatele o uzavírku a objížďku.

II.
V souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích se případnému odvolání proti tomuto rozhodnutí
vylučuje odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o odkladném účinku se nelze odvolat.

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel žádost o povolení uzavírky silnice I. třídy
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění stavebních prací spočívajících
v opravě propustku a pokládce živičných vrstev vozovky. Uzavírka bude úplná, délka uzavřeného úseku
bude cca 100 m. Provoz bude uzavřen pro veškerou dopravu. Současně s žádostí o uzavírku byl
zdejšímu správnímu orgánu doručen také návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci č. I/16 a I/16J související s touto uzavírkou.
K žádosti bylo předloženo:


Souhlas Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní
inspektorát, č.j.: KRPS-152538-1/ČJ-2020-010306 ze dne 01.07.2020,



Souhlas ŘSD ČR, Správa Praha, zn.: 4457/31/20/31200/ČER ze dne 25.06.2020,



Souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje s vedením objízdné trasy po silnici
č. II/118,



Souhlas města Slaný s vedením objízdné trasy č.j.: MUSLANY/30517/2019/OSM ze dne
24.06.2020,



Souhlas obce Žižice s uzavírkou č.j.: 143/2020 ze dne 24.06.2020,



Vyjádření IDSK k uzavírce zn.: 0816/20/DO2 ze dne 01.07.2020,



Harmonogram stavebních prací,
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Plná moc

Zdejší správní orgán posoudil předloženou žádost a předložené podklady a po projednání s dotčeným
orgánem, kterým je Policie České republiky a majetkovým správcem pozemní komunikace, která je
dotčena uzavírkou, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic, majetkovým správcem pozemní komunikace, po
které vede objízdná trasa, tj. ŘSD a KSÚS a městem Slaný a obcí Žižice, na jejichž území je plánovaná
objízdná trasa, dospěl k závěru, že žadatel splnil náležitosti stanovené zákonem o pozemních
komunikacích a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a rozhodl tedy tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu dopravy ČR,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a to prostřednictvím Odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku
oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem
lhůty podle § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu, příští pracovní den.
Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 správního řádu a z podání musí být patrno, kdo
jej činí a musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené
zákonem a podpis osoby, která odvolání činí.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Michaela Svajčíková
odborný referent silničního hospodářství
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Přílohy

Uzavírka silnice č. I/16J a vedení objízdné trasy

Rozdělovník
Účastníci řízení (žadatel a další dotčené osoby dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):


S TRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, v zastoupení: ADSUM spol.
s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, ID DS: 3vsy5y5



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz



Krajská správa a údržba silnic, p. o., IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, ID DS:
a6ejgmx



Město Slaný, IČ: 00234877, Velvarská 136, 274 53 Slaný, ID DS: h3jb7t5



Obec Žižice, IČ: 00235211, Žižice 31, 274 01 Slaný, ID DS: 2zaatjy

Dotčené orgány veřejné moci:


Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, Havířská
632, 272 53 Kladno, ID DS: 2dtai5u

Na vědomí:


Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IDDS: wmjmahj



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IDDS: dz4aa73



Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IDDS: hjyaavk



Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Oddělení dopravní obslužnosti kraje, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, cimr@kr-s.cz



IDSK p. o., IČ: 05792291, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, IDDS: pdrwknv



AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., IČ: 27651029, M. Majerové 876, 273 09 Kladno 7, ID DS: qggpi5h



ČSAD Slaný, s.r.o., IČ: 60193425, Lacinova 1366, 274 01 Slaný, ID DS: djidmrw



JSDI

Spis
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