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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ
úplné uzavírky silnice č. I/61, v km staničení cca 11,448 – 12,486, obec Malé Přítočno,
okres Kladno, v termínu od 15.06.2017 do 17.09.2017, z důvodu celkové opravy vozovky,
kterou bude prodloužena její životnost, přínosem opravy bude snížení negativního vlivu
hluku na okolní zástavbu.
Dne 18.07.2016 požádala společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady
Horákové 2764, 27201 Kladno, IČ: 27900096, o povolení výše uvedené uzavírky silnice
č. I/61.
Popis objízdných tras při úplné uzavírce silnice č. I/61, v km staničení 11,448 – 12,486,
obec Malé Přítočno, okres Kladno:
Pro vozidla směr Kladno – Praha:
Z Kladna po silnici I/61, nebo ul. Pražskou v Kladně a dále po silnici I/61 na dálnici D7 směr
Praha, bude vedena jednosměrně.
Pro vozidla směr Praha – Kladno:
Po dálnici D6 z Exitu 12 dále po dálnici D6 na Exit 16 Velká Dobrá a dále po III/0063 do
Velké Dobré a po III/2385 do Kladna, nebo pro směr Velké, Malé Přítočno z Velké Dobré po
silnicích č. I/6H, II/118 a III/10138 do Velkého Přítočna, bude vedena jednosměrně.
Pro vozidla směr Kladno – Unhošť (Rudná):
Z Velkého Přítočna ulicí Milady Horákové a Billundskou na II/10138, II/118, I/6H a III/0063
na dálnici D6 směr Praha a na Exitu 12 na silnici II/101 směr Unhošť, bude vedena
jednosměrně.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení ve věci omezení obecného užívání uzavírkami
a objížďkami ve smyslu ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle ust. § 40 odst. (3) písm. d) zákona o pozemních
komunikacích, oznamuje v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), zahájení řízení o omezení obecného
užívání uzavírkami a objížďkami ve smyslu ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích,
a nařizuje v souladu s ust. § 49 odst. (1) správního řádu, k předloženému návrhu ústní jednání
na den
06.06.2017 (úterý) v 08:15 hodin,
v místnosti č. 2045, II. patro v budově Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5.
V případě zastoupení předloží zástupce písemnou plnou moc.
Předmětem ústního projednání bude zejména:
1. projednání vedení objízdných tras
2. dopravně inženýrské opatření
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3.
Žadatel nejpozději v den projednání uzavírky předloží:
 rozsah provádění stavebních prací, způsob provádění stavebních prací a označení toho,
kdo má tyto práce provádět,
 harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,
 souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění nebo
zrušení zastávek linkové osobní dopravy.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při konání
ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
orgány státní správy.

Mgr. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství
Přílohy: schematický plánek dopravního opatření – celková situace
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Obdrží :


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno
(v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.04.2015 společnost ADSUM s.r.o.)




Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod 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




Magistrát města Kladna, náměstí Starosty Pavla čp. 44, 272 52 Kladno
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1







Statutární město Kladno, náměstí Starosty Pavla čp. 44, 272 52 Kladno
Obec Velké Přítočno, Vítězná n16, 273 51 Velké Přítočno
Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 Malé Přítočno
Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť
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