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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:                                                              
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
Plk. Stříbrného 11
272 52   KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

V Vaše zn:
Č. jednací:  
ODaS/400/23/280

     Vyřizuje:
      Dana Fikrlová
     Číslo pověření: T-19/2016-ODaS

               
                       Kladno,

               1.března 2023

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
podle § 40 Výkon státní správy odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) rozhodl takto:

na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, sídlem Děčín IV–Podmokly, 
Teplická 874/8, zastoupené společností ELEKTROMONT Matějka, a.s., IČ 257 32 633, sídlem 
Nové Strašecí, J. Šotky 445,

p o v o l u j e

zvláštní užívání pozemní komunikace silnice II/236, ulice Masarykova v Kačicích
                 

 v km 37,594 - 37,855              podélné umístění, vlevo v chodníku/ zeleném pásu
                                                                                                                                              (v silničním pozemku)

zvláštní užívání pozemní komunikace silnice III/23628, ulice Dlážděná v Kačicích                 
                 

 v km 0,006                                     křížení komunikace 
 v km 0,019                                     křížení komunikace 
 v km 0,040                                     křížení komunikace 
 v km 0,148                                     křížení komunikace 
 v km 0,006 - 0,040                      podélné umístění, vlevo
 v km 0,146 - 0,164                      podélné umístění, vlevo  
 v km 0,040 - 0,148                      podélné umístění, vpravo 

 podle § 25 Zvláštní užívání odst. 6 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb.,
z důvodu umístění kabelového vedení elektrické energie v rámci stavby „Kačice Armádní, Ve 
Skalce obnova kNN“ IE-126010674 v silničním pozemku parc. č. 481/4 a 570/1 v k.ú. Kačice 
na dobu životnosti inženýrské sítě.        

Za podmínek: 
1. V řešeném území je plánovaná stavba „Kačice obnova NN nová TS Škola, kVN, kNN“ 

č. stavby: IE-12-6010553. Obě stavby musí být na sebe v logické návaznosti vzájemně 
koordinovány. 

2. Podélné umístění vedení kNN v silničním pozemku silnice II/236, ulice Masarykova, musí být 
umístěno mimo vozovku, v chodníku, nebo v zeleni. 

3. Podélné umístění vedení kNN v silniční pozemku silnice III/23628, ulice Dlážděná musí být 
mimo vozovku silnice III. třídy; uloženo ve výkopu v min. hloubce 1,2m. Bude-li nutný zásah 
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do vozovky silnice III. třídy v místě těsné přimknuté zástavby, případně v kolizním místě 
s vedením IS (kanalizace, plyn vodovod), musí následně dojít k řádnému zhutnění a obnově 
povrchu vozovky.

4. Z důvodu umístění stávajícího vedení IS (kanalizace, plyn vodovod) a omezeného uličního 
prostoru mezi stávající zástavbou, budou čtyři kolmé přechody silnice III/23628, ulice 
Dlážděná, prováděny překopem silnice.

5. Zásahy do konstrukce vozovky (podélné vedení IS, kolmé přechody komunikace 
překopem), musí být provedeny podle TP 146 „Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ a upřesňujících 
podmínek vlastníka komunikace (vydané stanovisko zn: 5052/22/KSUS/KLT/REZ, ze dne 2. 
listopadu 2022). 

6. Umístěním stavby vedení kNN v silničním pozemku nesmí být narušena stabilita a 
odvodňovací poměry komunikací. Odvodnění silnic II. a III. třídy musí být obnoveno do 
funkčního stavu. 

7. Při stavbě dojde k zásahu do vozovky a silničního pozemku a k omezení provozu na 
silnici II.  a III. třídy. Zásahy do silničního pozemku, tělesa komunikace (tj. do konstrukčních 
vrstev silnice, vč. jejích součástí) a omezení provozu na komunikaci, podléhají povolení 
silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb. Instalace dopravního značení 
podléhá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 
zákona č. 361/2000 Sb.). 

8. Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem v dostatečném časovém 
předstihu.  V dotčeném úseku je vedena osobní linková doprava, případné omezení provozu 
musí být včas projednáno s dopravcem (pro dopravce osobní linkové dopravy musí být zajištěn 
bezpečný průjezd v trase linek po celou dobu stavby, se zachováním min. jízdního pruhu 3 - 3,5 
m. V případě nezajištění bezpečného průjezdu autobusu, bude osobní linková doprava vedena 
po projednané objízdné trase).  

9. Zásah do tělesa silnice a silničního pozemku bude proveden mimo zimní období, tj. od 1. 
dubna do 31. října běžného roku. 

10. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá společnost ELEKTROMONT Matějka, a.s., IČ 257 32 
633, sídlem Nové Strašecí, J. Šotky 445, tel: +420 725 177 485. 

11. Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb si vyhrazuje právo stanovené podmínky 
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.       

Účastníci řízení:  

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, zastoupený 
ELEKTROMONT Matějka, a.s., IČ: 25732633, sídlem Nové Strašecí, J. Šotky 445; 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČ: 00066001, sídlem Praha 5, 
Zborovská 11;  

                  Obec Kačice, IČ: 00234494, sídlem Masarykova 20, Kačice; 

Odůvodnění:
U zdejšího úřadu byla dne 15. února 2023 podána žádost o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace, úseků silnic II/236, ulice Masarykova a III/23628, ulice Dlážděná, průjezdní úsek 
v obci Kačice, společností ELEKTROMONT Matějka, a.s., Nové Strašecí, J. Šotky 445, zastupující na 
základě přiložené plné moci ze dne 12. února 2021 společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8, z důvodu umístění kabelového vedení NN v silničním pozemku parc. č. 
481/4 a 570/1 v k.ú. Kačice, v rámci stavby „Kačice Armádní, Ve Skalce obnova kNN“ IE-
126010674. 
 Jedná se o rekonstrukci stávajícího vrchního vedení NN v zastavěné části obce Kačice, při silnici 
II/236, ulice Masarykova, III/23628, ulice Dlážděná a místních komunikací ulic Armádní, Okružní, 
Strmá a Ve Skalce. Demontované stávající vrchní vedení NN bude nahrazeno zemním kabelovým 
vedením NN. V rámci stavby rekonstrukce vedení NN dojde k výměně, přidání i zrušení některých 
pojistkových skříní, podpěrných bodů, spojek a zemnících prvků. Podélné vedení kNN při silnici II/236, 
ulice Masarykova, je navrženo v silničním pozemku, v přilehlém chodníku a v zeleni. Silnice III/23628, 
ulice Dlážděná, je křížena 4 x kolmým přechodem.  Podélné vedení při silnici III. třídy je navrženo 
v silničním pozemku mezi přimknutou stávající zástavbou. 
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Kolmé přechody silnice III. třídy budou z důvodu nedostatku prostoru mezi stávající zástavbou pro 
umístění mechanizace potřebné pro provedení protlaků a z důvodu umístění vedení stávajících IS, 
konktrétně vedení kanalizace, plynu a vodovodu, provedeny překopy silnice. Z výše uvedených 
důvodů dojde k zásahu do silnice III. třídy i v části trasy podélného vedení kNN.
K žádosti bylo doloženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., ze dne    
2. listopadu 2022, zn: 5052/22/KSUS/KLT/REZ, vyjádření k záměru stavby vydané příslušným 
orgánem policie, tj. DI Kladno dne 10. listopadu 2022, Č. j. KRPS-259720-1/ČJ-2022-0100IT, 
vyjádření ke stavbě Obce Kačice ze dne 20. října 2022,  Čj. OUK-675/2022 a situace ke stavbě 
„Kačice Armádní, Ve Skalce obnova kNN“ č. stavby –   IE-126010674, z 05/2021.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, zaevidovaná 
pod   č. S-3294/00066001/2022-KL/REZ/BS byla uzavřena dne 17. ledna 2023; Smlouva o náhradě 
za omezení užívání silnice mezi investorem stavby a KSUS, č. S-34/00066001/2023-KL/REZ/OU, 
byla uzavřena dne 13. února 2023. 
Dne 24. února 2023 bylo podání doplněno o doklad o uhrazení správního poplatku. 
Při stavbě dojde k zásahu do vozovky a silničního pozemku a k omezení provozu na silnici II.  a III. 
třídy.  V dotčeném úseku je vedena osobní linková doprava. Z uvedených důvodů je třeba realizaci 
stavby v dostatečném časovém předstihu projednat se silničním správním úřadem.  

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodne o odnětí 
povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo povolení odňato, lze udělit povolení ke 
zvláštnímu užívání nejdříve po uplynutí tří let, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí.  
Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou 
správnímu orgánu známy, dospěl k závěru povolit zvláštní úseků silnic II/236, ulice Masarykova a 
III/23628, ulice Dlážděná v obci Kačice tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.    

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“
 Dana Fikrlová
 oprávněná úřední osoba

Správní poplatek zaplacen na účet Magistrátu města Kladna ve výši 1000 Kč, podle položky 36 
písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží: 
1. ELEKTROMONT Matějka, a.s., Nové Strašecí, J. Šotky 445;  
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5;
3. Obec Kačice, sídlem Masarykova 20, Kačice; 

Na vědomí:
4. Policie ČR, DI Kladno; 
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