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DOP/nvk
OZNÁMENÍ

U Z AV Í R K A

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ –

SILNICE

I/61 V E

VELKÉM PŘÍTOČNĚ

Dne 28.5.2008 požádala společnost PROZNAK Kladno s.r.o., se sídlem J. Hory
1492, 272 01 Kladno, o povolení úplné uzavírky silnice I/61 z důvodu provedení demolice
objektu „Špejchar“ v obci Velké Přítočno.
Vlastníkovi stavby – objektu „Špejcharu“, nacházejícího se na pozemku p.č. 37 v k.ú.
Velké Přítočno, bylo dne 21.5.2008 Magistrátem města Kladna nařízeno neodkladné
odstranění stavby. Objekt špejcharu je v havarijním stavu a bezprostředně ohrožuje provoz na
okolní silnici I/61 a III/10138, tudíž je tato záležitost neprodleně řešena v co nejbližším
možném termínu!
Uzavírka silnice I/61 bude v obci Velké Přítočno probíhat ve dvou etapách a to
následovně:
a) 1. etapa: bude úplná uzavírka silnice I/61 v úseku od křiž. se silnicí III/10138,
v úseku cca 100 m směrem do Malého Přítočna. Zároveň bude uzavřena silnice
III/10138 od křižovatky se silnicí I/61 až k MK Billundská. Předpokládaný termín
pro zahájení uzavírky je od pondělí 9.6.2008 do neděle 22.6.2008. Navržená
objízdná trasa povede od Kladna jednosměrně od křiž. se silnicí I/61 po MK Milady
Horákové, dále ke křiž. s MK Billundská, ke křiž. se sil. III/10138 a po ní ke křiž. se
silnicí III/0069, dále po III/0069 přes Pletený Újezd, III/0063 přes Unhošť – II/201.
Ve směru od Malého Přítočna povede objízdná trasa po III/0075 a III/0716 do Dolan
a po III/10138 zpět na křiž. se silnicí I/61 ve Velkém Přítočně. Úsek silnice I/61 mezi
Malým a Velkým Přítočnem bude označen SDZ IP10a – „slepá pozemní
komunikace“ a „B1+E3a“ – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + označení
vzdálenost 1700m.
b) 2. etapa: bude částečná uzavírka silnice I/61 v úseku od křižovatky se silnicí
III/10138 cca v délce 100 m směrem do Malého Přítočna. Zároveň bude uzavřena
silnice III/10138 od křiž. se silnicí I/61 v délce cca 100m k MK Billundská. Provoz
na silnici I/61 bude střídavě řízen SSZ. Předpokládaný termín uzavírky bude od
pondělí 23.6.2008.
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, v platném znění.
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
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 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 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dále
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jen ZPK, a nařizuje v souladu s ust. § 49 odst. (1) správního řádu k předloženému návrhu
ústní jednání spojené s místním šetřením na den

2. června 2008 (pondělí) v 9:00 hod.
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OÚ Velké Přítočno, Velké
Přítočno č.p. 16. Zároveň tímto žádáme OÚ Velké Přítočno o zajištění jednací
místnosti.
Účast všech pozvaných je nutná.
V případě zastoupení předloží zástupce písemnou plnou moc.
Předmětem ústního jednání a místního šetření bude zejména:
1. projednání vedení objízdných tras
2. přesný termín uzavírky
3. dopravně inženýrské opatření

4. koordinace autobusové dopravy
Nejpozději ke dni ústního jednání nebo přímo na jednání předloží žadatel:
•
•
•
•
•
•
•

Plnou moc k zastupování stavebníka, společnosti HORA COMPANY s.r.o.
Kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti HORA COMPANY, s r.o. a
žadatele, společnosti PROZNAK Kladno, s.r.o.
Souhlas dopravního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje a vyjádření
autobusového dopravce, vynutí- li si uzavírka silnic přemístění autobusové
zastávky
Předchozí souhlas Policie ČR, okresního ředitelství DI Kladno
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních
komunikacích
Návrh dopravně inženýrského opatření na silnicích I., II., III. třídy a místních
komunikacích a písemné vyjádření Policie ČR k těmto dopravně inženýrským
opatřením
Souhlas majetkového správce (vlastníka) komunikací, po kterých bude vedena
objízdná trasa a vyjádření vlastníka uzavřené komunikace.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při
konání místního šetření, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska
dotčené orgány státní správy.
Ing. Tomáš Novák
odborný referent silničního hospodářství
Přílohy: 2 x DIO (1. a 2. etapa)
K účasti :
PROZNAK Kladno, s.r.o., J. Hory 1494, 272 01 Kladno
Hora company s.r.o., ul. Generála Klapálka 2119, 272 01 Kladno
SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Dukelských hrdinů 34, 170 00 Praha 7
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, nám. Starosty Pavla, 44 272 52 Kladno
Město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Obec Velké Přítočno, Velké Přítočno 16, 273 51 Unhošť
Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 Unhošť
Obec Pletený Újezd, Kladenská 39, 273 51 Unhošť
Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 Unhošť
Město Unhošť, Václavské nám., 44, 273 51 Unhošť
Policie ČR, OŘ DI Kladno, 272 53 Kladno
Dopravní úřad, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, zde
ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů, 885, 272 80 Kladno –Kročehlavy

