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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE
konané dne 23.zíří 2021 on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams
za přítomnosti dle prezenční listiny, viz. níže
začátek jednání: 14:00 hod.

konec jednání: 15:00 hod.

Základní údaje:
Uzavírkovou komisi svolal dne 17. září 2021 zhotovitel DIO e-mailovou zprávou, na žádost zástupce ŘSD SODI
v souladu se směrnicí PS 11/21.
Předmětem jednání je seznámení pozvaných účastníků se stavbou „I/61 Kladno Exit 7 D7 vč. D7 MÚK Exit 7
LS + PS, oprava povrchu a odvodnění“ – část stavby podzim 2021 s navrženým řešením stavby, uzavírek a
objízdných tras, které se týkají omezení a uzavírky na dálnici D7 Exit 7 LS.
Investor (zadavatel):
Odpovědná organizace (zhotovitel):
Projektant a zhotovitel DIO:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní přísp. org.
Froněk, spol. s r.o.
ADSUM spol. s r.o.

Průběh uzavírkové komise (dále jen UK):
-

-

-

-

-

projektant DIO představil účastníkům jednání stavbu a její části, které jsou v plánu postavit v letošním
roce
ŘSD (Ing. Hrabánek) vznesl dotaz, proč není část stavby „MUK Exit 7 LS + PS“ opravována dle již dříve
dohodnutého postupu (etapizace). Projektant DIO odpověděl., že se k tomuto rozhodnutí přistoupilo po
změně provedení stavby na I/61, kde byla zvolena jako nejvhodnější varianta jednosměrná uzavírka
v celém úseku stavby (cca 2100m) a v tomto případě je vhodné opravit současně LS nájezdovou větev
Exitu 7 (směr Praha), protože tento směr bude uzavřen a bude vedený z Kladna po objízdné trase. Tato
změna byla odsouhlasena ŘSD i MV.
za strany ŘSD byla podána informace, ze nejbližší možný termín zahájení stavby je 10.10.2021.
1. FÁZE – jednosměrná uzavírka pravého pruhu silnice I/61 v km 0,000 – 2,600.
Po diskusi mezi projektantem, ŘSD a MV o nevhodném napojení a nevyhovujících bezpečnostních
odstupech bylo rozhodnuto, že součástí opravy 1.fáze bude také LS sjezdová větev z dálnice D7, pro
kterou bude vyznačena objízdná trasa po dálnici D7 s otočením v Exitu 5. Tato uzavírka může být
v případě potřeby provedena v obou fázích stavby. Samotné značení na dálnici bude provedeno dle
upravených typových schémat s vedením provozu ve dvou jízdních pruzích. V době, kdy budou práce
zasahovat do nezajištěného profilu dálnice, bude provoz na nezbytně nutnou dobu omezen na jeden
jízdní pruh při využití mobilního zabezpečovacího zařízení (šipek). Toto omezení nesmí být provedeno
v pracovních dnech před 09:00 hod. a neděli po 12:00 hod.
2. FÁZE – jednosměrná uzavírka levého pruhu silnice I/61 v km 0,000 – 2,600, včetně LS nájezdové
větve na dálnice D7 směr Praha.
z těchto dohodnutých úprav vyplývá pro stavebníka zajistit materiální a technickou připravenost na
navýšený rozsah prací a pro zhotovitele DIO vypracovat novou část projektu DIO, týkající se omezení a
uzavírek na dálnici D7.
ŘSD požaduje ve 2.fázi stavby (bude prováděna v zimním období) doložit příčné řezy v místech omezení,
potvrzené firmou zajišťují v těchto úsecích zimní údržbu. Přílohou žádosti o uzavírku od 01.11.2021
musí být souhlas s DIO od příslušného cestmistra z pohledu provádění zimní údržby dálnice
a silnice I/61.
v poslední části UK byla diskuse o objízdných trasách po silnicích I/61, D6 a II/101
zástupce MMK požaduje, aby byla informace o výsledku UK, zejména o změně termínu předána
dotčeným obcím a IDSK
doplnění způsobu zakrytí cílů VLKP na trase dálnice D6, které nebylo na UK řešeno, bude provedeno
zakrytím cílů magnetickou „škrtací“ páskou, nebo budou VLKP celoplošně zakryty plachtou
upřesnění termínů výstavby, resp. uzavírky:
1. FÁZE
11.10. – 31.10 2021
2. FÁZE
1.11. – 21.11 2021
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Zápis provedl: Martin Frolík, ADSUM spol. s r.o.
V Unhošti dne 29.září 2021

Digitálně

Lukáš
Lukáš Jan podepsal
Jan Hrabánek
2021.09.30
Hrabánek Datum:
14:36:14 +02'00'

Prezenční listina on-line uzavírkové komise stavby "I/61 ……."

Celé jméno
Martin Frolík, ADSUM spol. s r.o.
Mikuláš Bureš, MV ČR
Vaculčík Petr Ing., ŘSD ČR
Skovajsa Ján Mgr., ŘSD ČR
Fridrich Jaroslav, Magistrát města Kladna
Hrabánek Lukáš Jan Ing., ŘSD ČR
Černík Jan, ŘSD ČR
Jan Feldigel, PČR DI Kladno

Akce uživatele
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Časová známka
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