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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
na silnicích 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
společnosti PSG DS a.s., Hlinky 505/118, Pisárky, 60300 Brno, IČ: 04377036, podané dne 16.10.2017,
povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,
úplnou uzavírku komunikace č. I/61, v km staničení cca 10,500, obec Velké Přítočno, okres Kladno,
v termínu od 23.10.2017 do 30.11.2017, z důvodu výstavby nové okružní křižovatky silnice č. I/61
a silnice č. III/10138.
Uzavřený úsek silnice č. I/61: v km staničení 10,500, délka cca 200 m.
Popis objízdných tras při úplné uzavírce silnice č. I/61, v km staničení 10,500, obec Velké
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 Kladna 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.
Pro vozidla směr Kladno – Dolany:
Z Kladna po silnici č. I/61 ulicí Pražskou na III/0066 – Hřebeč – po silnici č. III/00716 - Dolany, bude
vedena jednosměrně.
Termín uzavírky : 23.10.2017 – 30.11.2017
Podmínky uzavírky :
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), vydané
Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Magistrátem města Kladna
a Ministerstvem dopravy.
2. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy.
3. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení.
4. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa byl zhotovitelem zadokumentován před
zprovozněním objízdné trasy.
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5. Po ukončení uzavírky, předá žadatel silnice využité jako objízdná trasa protokolárně zpět
zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a
zástupci Statutárního města Klada.
6. Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy, se uskuteční na náklady žadatele
o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).
7. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
8. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
9. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, odpovědná osoba pan David Nosek,
tel.: 602568212.
10. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz .
11. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení
uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
12. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí
dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou,
rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským
subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.
Č.j.: 129658/2017/KUSK-DOP/HOL

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů: PSG DS a.s.
Odůvodnění :
Dne 16.10.2017 požádala společnost PSG DS a.s., Hlinky 505/118, Pisárky, 60300 Brno, IČ: 04377036,
o povolení úplné uzavírky č. I/61, v km staničení cca 10,500, obec Velké Přítočno, okres Kladno,
v termínu od 23.10.2017 do 30.11.2017, z důvodu výstavby nové okružní křižovatky silnice č. I/61
a silnice č. III/10138.
Krajský úřad jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad po posouzení žádosti, doložených
dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k závěru, že výstavba nové
okružní křižovatky silnice č. I/61 v obci Velké Přítočno, si vyžádá omezení provozu na této silnici,
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stávající objízdné trasy pro vozidla jsou navrženy a zvoleny jako jedny z nejvhodnějších, avšak
Krajský úřad Středočeského kraje je si vědom, že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny.
Zadokumentování stavu objízdné trasy a její předání je upraveno v podmínce č. 4 a č. 5 tohoto
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho obdržení, u Ministerstva dopravy
ČR, nábř. L. Svobody 12/22 Praha 1, prostřednictvím Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)
Mgr. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství
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Obdrží
Účastníci řízení
PSG DS a.s., Hlinky 505/118, 60300 Brno
(v zastoupení na základě plné moci ze dne 11.07.2017, 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
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
Obec Hřebeč, náměstí Draha 75, 273 45 Hřebeč
Obec Dolany, Dolany 35, 27351 Dolany
Dotčené orgány:
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
Ostatní:
ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 27280 Kladno-Kročehlavy
JSDI
HZS Středočeského kraje, Kladno
Záchranná služba Středočeského kraje, Kladno
Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové
Odbor dopravy, zde
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