Číslo jednací:

035884/2021/KUSK– DOP/Ros – uzav.

Spisová značka:

SZ_035884/2021/KUSK

Vyřizuje:

Pavlína Rosiak

Značka:

DOP/Ros

Praha:

7.4.2021

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27
14320 Praha 4
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
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4 v zastoupení ADSUM, spol. s r.o., IČ: 45144991,
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť (dále jen žadatel) ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice I/16
v km staničení cca 15,480 – 15,700 osada Rejdiště, obec Tuřany, okres Kladno t a k t o :

a)

povoluje

I. zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 pís. c) zákona o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů – silnice I/16 v km staničení cca 15,480 – 15,700 osada Rejdiště, obec Tuřany,
okres Kladno
II. uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích na silnici I/16 v km
staničení cca 15,480 – 15,700 osada Rejdiště, obec Tuřany, okres Kladno
Provoz na komunikaci bude přerušen.

b)

nařizuje

objížďku pozemní komunikace I/16 v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. výroku tohoto
rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou vedenou po komunikaci takto:
do 3,5 t: smer Revnicov – Slany po III/23714, III/23630 a III/23638 pres Risuty a Studeneves
do 3,5 t smer Slany – Revnicov po III/23638, III/23713, pres Bysen, Libovice, Jedomelice
nad 3,5 t – obousmerne po D6, II/236, II/118, I/7 Revnicov – Kacice - Smecno
Trasa vyznačena v přiloženém schématu, které tvoří součást rozhodnutí.
Podmínky rozhodnutí:
1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby oprava propustku I/16 v km
staničení cca 15,480 – 15,700 osada Rejdiště, obec Tuřany
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2. Navrhovaný termín uzavírky: 17.4.2021 – 25.4.2021
3. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude odpovídat: zastoupení ADSUM, spol. s r.o., IČ:
45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, p. Frolík tel. 777690022
4. 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 8.4.2021 zdejším správním
orgánem stanovena přechodná úprava provozu na komunikacích v místě uzavírky. 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.
5. Žadatel zajistí prostřednictvím obce informování občanů v lokalitě o uzavírce komunikace dle
tohoto rozhodnutí.
6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního užívání a
uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a dosažitelnost vozidly IZS.
7. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Účastníci řízení:
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

Odůvodnění:
Navrhovatel zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice
I/16 v km staničení cca 15,480 – 15,700 osada Rejdiště, obec Tuřany, okr. Kladno z důvodu realizace
stavby. Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a jeho důvod, návrh grafické přílohy uzavírky a
objížďky, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka.
Správní orgán posoudil předloženou žádost a předložené podklady a po projednání s dotčeným orgánem,
kterým je Policie České republiky pod čj. KRPS-64171-1/ČJ-2021-010306 a majetkovým správcem pozemní
komunikace, která je dotčena uzavírkou, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic, KSUS SK a obcemi na objízdné trase
a dospěl k závěru, že žadatel splnil náležitosti stanovené zákonem o pozemních komunikacích a prováděcí
vyhláškou k tomuto zákonu. Linková doprava ČSAD nebude dotčena
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že uzavírku provozu z důvodů zajištění
bezpečnosti silničního provozu při provádění shora uvedené akce a zvláštní užívání dotčené pozemní
komunikace na nezbytně nutnou dobu povolil a současně určil objízdnou trasu.
Související dokumentace dopravního značení je uložena na zdejším úřadě.
Práce na komunikaci je možné zahájit pouze s účinným opatřením obecné povahy, vydaném příslušným
správním orgánem, jímž byla stanovena přechodná úprava provozu v místě uzavírky a na objízdné trase.
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.
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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“

Pavlína Rosiak
odborný referent silničního hospodářství

Příloha:
situace DIO

Účastníci řízení:











ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
v zastoupení ADSUM, spol. s r.o., IČ: 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, DS
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,, DS
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS: a6ejgmx
obec Libovice, c .p. 1 27379 Libovice, DS
obec Turany, c.p. 10, 27379 Turany, DS
obec Jedomelice, c.p. 16, 27378 Jedomelice, DS
obec Risuty, 273 78 Risuty, DS
obec Studeneves, 27379 Turany, DS
obec Kacice, 273 04 Kacice, DS
mesto Smecno, 273 05 Smecno, DS

Dotčené orgány veřejné moci:






Krajske reditelství policie Stredoceskeho kraje, Uzemní odbor Kladno, Dopravní inspektorat, DS
Krajske reditelství policie Stredoceskeho kraje, Uzemní odbor Rakovník, Dopravní inspektorat, DS:
2dtai5u
ODSH MeU Slany, DS
Magistrat mesta Kladna, ODaS, DS
MU Rakovník, DS

Na vědomí:
 Krajsky urad Stredoceskeho kraje, IČ: 70891095, Odbor dopravy, Oddelení dopravní obsluznosti
kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
 Regionalní organizator Prazske integrovane dopravy, IČ: 60437359, Rytírska 10, 110 00 Praha, ID
DS: ku79q7n
 Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, DS: dz4aa73
 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, DS: wmjmahj
Spis
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