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Praha: 24.11.2020 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

BOHEMIA, a.s. 

Milady Horákové 2764 

27201 Kladno 

IČ: 27900096 

Číslo jednací: 163668/2020/KUSK-DOP/HOL 

Spisová značka: SZ_154075/2020/KUSK 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal Holub 

Značka: DOP/HOL 

 

R O Z H O D N U T Í 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad  

na silnicích 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 

společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno,  

IČ: 27900096, (dále jen „žadatel“), povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,  

 

uzavírku silnice č. I/16 v km staničení cca 17,729 – 18,974, směr Slaný – Tuřany, délky cca 1245m 

v termínu od 01.12.2020 – 12.12.2020, u obce Tuřany (úsek mezi mimoúrovňouvou křižovatkou 

silnic č. I/16 a č. I/7 a obcí Tuřany), okres Kladno, z důvodu celkové opravy povrchu vozovky. 

 

Uzavřený úsek silnice č. I/16: v km staničení cca 17,729 – 18,974, směr Slaný – Tuřany, délka cca 

1245m. 

 

Popis navržených objízdných tras: 
Pro vozidla do 3,5 t ve směru Slaný - Řevničov: po značené objízdné trase, silnice  

č. III/23630  –  Slaný – Studeněves – Řisuty – silnice č. III/23714 – silnice č. I/16, délka cca 7,5 km.  

Pro vozidla do 3,5 t ve směru Slaný - Řevničov: po značené objízdné trase, silnice č. I/7 – Loutouš – 

silnice č. III/23638 – Byseň – silnice č. III/23713 – Libovice – silnice č. III/23715 Tuřany – silnice  

č. I/16, délka cca 7 km.  

Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5t: 

obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/7 – křižovatka se silnicí č. II/118 – silnice č. II/236, 

Smečno –  Kačice –  exit 25, dálnice č. D 6, délka cca 12 km. 

  

Termín uzavírky :              01.12.2020 – 12.12.2020 

 

Podmínky uzavírky : 

1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.,  

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů), vydané příslušným krajský úřadem (silnice I. třídy) městským úřadem (silnice II. 

třídy, III. třídy, místní komunikace a VPÚK) a ministerstvem dopravy (dálnice). 

2. Termín uzavírky zasahuje do zimního období (doba od 01.11. do 31.03. následujícího roku 

§41 odst. (4) vyhlášky č. 104/1997 Sb.), v tomto období se předpokládá pokles nočních teplot 

pod +5˚C, rovněž lze předpokládat nepříznivé povětrnostní podmínky a silné nebo 

dlouhotrvající deště, což znemožňuje provádění stavebních prací. Žadatel (zhotovitel stavby) 

je povinen zajistit v  zimním období pravidelné sledování meteorologických zpráv  

a předpovědí počasí, nejlépe přes internet minimálně na tři dny dopředu. V případě 

předpovědi nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sněžení, noční teploty pod +5˚C) 

přeruší žadatel (zhotovitel stavby) práce a bude na silnici č. I/16 obnoven obousměrný provoz 

ve dvou jízdních pruzích. 

3. Stávající svislé dopravní značení nesmí být přelepeno, nýbrž zakryto, aby nedošlo k poškození 

reflexní folie. Z tohoto důvodu bude dočasná neplatnost svislého dopravního značení 

provedena zakrytím.  

4. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy. 

5. Žadatel zajistí pravidelnou každodenní kontrolu přechodného dopravního značení. 



Č.j.: 1636681/2020/KUSK-DOP/HOL 2                                                                                                                   

Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257 280 111    fax: 257 280 627    holubm@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

 

6. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa byl zhotovitelem zadokumentován před 

zprovozněním objízdné trasy. 

7. Po ukončení uzavírky, předá žadatel silnice využité jako objízdná trasa protokolárně zpět 

zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.  

8. Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy, se uskuteční na náklady žadatele 

o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích). 

9. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.  

10. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky  

pozměnit  nebo  doplnit,  bude-li  to  vyžadovat   důležitý   veřejný  zájem.     

11. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, odpovědná osoba pan Milan Krotil, tel.č. 

724338683. 
12. 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 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 . 

13. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení 

uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce. 

14. Uživatelům  sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel 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. 

 

Označení dalších účastníků řízení: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, na Pankráci 56, 14500 Praha 4 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 – Smíchov 

Město Slaný, Velvarská čp. 136, 274 01 Slaný 

Obec Kačice, Kačice čp. 20, 273 04 Kačice 

Město Smečno, náměstí TGM 12, 273 05 Smečno 

Obec Řisuty, Řisuty 84, 27378 Řisuty 

Obec Studeněves, Studeněves 39, 27379 Studeněves 

Obec Tuřany, Tuřany 10, 27379 Tuřany 

Obec Libovice, Libovice 1, 27379 Libovice 

 

O d ů v o d n ě n í  : 

 

Dne 30.10.2020 požádala společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 

2764, 27201 Kladno, IČ: 27900096 (v zastoupení na základě plné moci ze dne 10.11.2020 společností  

ADSUM spol. s r.o. IČ: 45144991), o povolení výše uvedené uzavírky. 

 

Dne 06.11.2020 byl podatel  vyzván k odstranění nedostatků žádosti. 

 

Dne 11.11.2020 podatel odstranil nedostatky žádosti. 

 

Dne 16.11.2020 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení uzavírky. 

Dále bylo oznámeno, že ve správním řízení ve výše uvedené věci, bude dne 20.11.2020 zdejším 

silničním správním úřadem ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí s možností  

podle § 36 odst. 3 správního řádu, se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě do 

24.11.2020. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad po posouzení 

žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k  závěru,  

že výše uvedená oprava si vyžádá omezení provozu na této silnici, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

mailto:ndic@rsd.cz
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Vzhledem k důležitému veřejnému zájmu, kterým je oprava silnice I. třídy, je vhodné ve veřejném 

zájmu krátkodobě strpět zvýšení hluku a prachu na objízdných trasách.  

 

Objízdné trasy pro vozidla jsou navrženy a zvoleny jako jedny z nejvhodnějších, avšak krajský úřad je 

si vědom, že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny.  

 

P o u č e n í : 

 

Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  odvolání do 15  dnů po jeho obdržení, u Ministerstva dopravy  

ČR, nábř. L. Svobody 12/22 Praha 1, prostřednictvím Odboru dopravy  Krajského úřadu Středočeského 

kraje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.    

 

(otisk úředního razítka) 

Mgr. Michal Holub 

odborný referent silničního hospodářství                                                                                                        

Obdrží : 

 ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 27351 Unhošť  (na základě plné moci ze dne 10.11.2020) 

 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 - Nusle 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 – Smíchov 

 

 Policie ČR, Územní odbor Kladno, DI, 272 01 Kladno 

 

 Městský úřad Slaný, Velvarská čp. 136, 274 01 Slaný 

 Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla čp. 44, 272 52 Kladno 

 

 Město Slaný, Velvarská čp. 136, 274 01 Slaný 

 Obec Kačice, Kačice čp. 20, 273 04 Kačice 

 Městys Smečno, náměstí TGM 12, 273 05 Smečno 

 Obec Řisuty, Řisuty 84, 27378 Řisuty 

 Obec Studeněves, Studeněves 39, 27379 Studeněves 

 Obec Tuřany, Tuřany 10, 27379 Tuřany 

 Obec Libovice, Libovice 1, 27379 Libovice 

 

Na vědomí : 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., 18600 Praha 8 

 ČSAD Slaný a.s., Lacinova čp. 1366, 274 01 Slaný 

 JSDI – centrální evidence uzavírek 

 HZS Středočeského kraje 

 Záchranná služba Středočeského kraje 

 Regionální středisko vojenské dopravy, 50001Hradec Králové 
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