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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 podané žádosti a doručeného rozhodnutí pod č.j. 138796/2021/KUSK-DOP/Ško
ze dne 10.11.2021, ve věci povolení změny v termínu realizace opravy úseku sil. I/61 a s tím
související částečnou uzavírkou v km 0,000 – 2,100, z důvodu dokončení realizace stavby „I/61
Kladno – EXIT 7 D7 VČ D7 MUK EXIT 7 Ls + Ps, oprava povrchu a odvodnění“, rozhodl
t a k t o:
podle § 25 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., se

mění
vydané povolení pod č.j. ODaS/2175-1/21 ve výrokové části v podmínce č. 1 a původní text se mění:
1. Stavební práce a s tím související vyloučení provozu v úsecích sil. III. třídy připojených do
opravovaného úseku se povoluje na dobu:

do 26.11.2021.
Ostatní podmínky povolení pod č.j. ODaS/2175-1/21 zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení: Froněk, spol. s r.o., sídlem Rakovník, Zátiší 2488;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská
11;
Statutární město Kladno, zast. Odborem dopravy a služeb, sídlem Kladno, nám.
Starosty Pavla 44;
Město Buštěhrad, sídlem Buštěhrad, Revoluční 1;
Obec Hřebeč, sídlem Hřebeč, nám. Draha 75;
Obec Lidice, sídlem Lidice, 10. června 1942 č.p. 161;
Obec Makotřasy, sídlem Makotřasy 11;
Obec Stehelčeves, sídlem Stehelčeves, Hlavní 43;

Odůvodnění
Na základě požadavku na rozšíření úseku prací o sjezdovou větev EXITu 7 ve vazbě na rozsah opatření,
a i s tím souvisejícího nárůstu objemu činností v úseku opravy, došlo k nyvýšení časových potřeb pro
dokončení realizace opravy úseku. Vzhledem k ustálenosti opatření a dopravních tras nebude mít
prodloužení termínu v řádu několika dní, zásadní dopad na obslužnost oblasti. Po dokončení pokládky
obrusné vrstvy a provedení vodorovného značení druhé etapy lze předpokládat postupné zprůjezdnění
uzavřených úseků sil. III. třídy ve směru vedení provozu na sil. I/61. Žadatel byl v řízení zastoupen spol.
ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na základě udělené plné moci.
Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl
k tomuto závěru:
Vzhledem k nárůstu objemu pracovních činností je nezbytné prodloužit termín souvisejících opatření
k dokončení opravy v celém požadovaném rozsahu, tj. včetně provedení vodorovného značení, instalace
svodidel, apod. Z důvodu zajištění podmínek pro provedení nezbytně souvisejících činností, je dojde
k prodloužení původně předpokládaného termínu s navýšením maximálně pěti dní. S ohledem
k dopravnímu významu silnice, termínu, rozsahu opatření a zažitosti opatření včetně alternativních tras,
se předpokládá, že změna termínu nebude mít zásadní dopad na dopravní obsluhu území a oblasti.
Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 25 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.

„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
oprávněná úřední osoba
Vydání rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.
Obdrží:
1. ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923 - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - datová schránka
3. Město Buštěhrad, Buštěhrad, Revoluční 1 - datová schránka
4. Obec Hřebeč, Hřebeč, nám. Draha 75 - datová schránka
5. Obec Lidice, Lidice, 10. června 1942 č.p. 161 - datová schránka
6. Obec Makotřasy, Makotřasy 11 - datová schránka
7. Obec Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní 43– datová schránka
Na vědomí:
8. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - datová schránka
9. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
10. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
12. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy - datová schránka
silniční správní úřad
dopravní úřad
13. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. - datová schránka
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