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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
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DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52  KLADNO

ČČ. jednací: 
ODaS/1299-1/22

     Vyřizuje:
     Jaroslav Fridrich
     Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno, 
2. června 2022

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci podané žádosti rozhodl   t a k t o:
podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. POHL CZ, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25,   

p o v o l u j e
I. zvláštní užívání sil. II/201 v úseku od OÚ po napojení cyklostezky u areálu Botanika, 

sil. III/2012 v úseku od křiž. se sil. II/201 po areál minigolfu, 
pro provádění stavebních prací při stavbě společné stezky a chodníku, 

II. částečné uzavírky na sil. II/201 v úseku od OÚ po napojení cyklostezky u areálu Botanika
sil. III/2012 v úseku od křiž. se sil. II/201 po areál minigolfu,

z důvodu provedení stavebních prací dle bodu I., a 

n a ř i z u j e
objížďka;

za podmínek:
1. Termín zvláštního užívání a částečné uzavírky:         6.6.2022     -  27.6.2022
2. Délka a popis zvláštního užívání:  0,700  a 0,350 km

Stavba bude prováděna ve 3 etapách s rozdělením do podetap. 
3. Délka a popis částečné uzavírky:   0,400 a 0,350 km 

I. etapa – úsek II/201 
od III/2012 – OÚ -  po úsecích do 50 m – řízení provozu přenosnými značkami, 
II. etapa – úsek III/2012
jednosměrný provoz v úseku II/201 – areál minigolfu; slepý úsek od obce Braškov-Valdek; objížďka 
přes obec Kyšice a Unhošť-Amerika;
III. etapa – II/201 
po úsecích do 50 m s řízením provozu dopr. značkami; max. do 200 m s řízením provozu SSZ. . 

4. Délka a popis objížďky:   5 km (nárůst trasy o 3 km).
Provoz bude veden v trase: obec Braškov-Valdek – III/0063 – obec Kyšice – II/118 – městská část 
Unhošť -Amerika  – II/201, na původní trasu, jednosměrně.   

5. Linková osobní doprava není sil. III/2012 jednosměrným úsekem provozována. 
6. Zhotovitel zajistí při dotčení stavebními pracemi prostorů aut. zastávek, projednání 

s dopravcem v předstihu min. 5 prac. dní. 
7. Přechodná úprava provozu bude provedena podle stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích. Dopravní opatření zajistí a bude provedeno na náklady držitele povolení 
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a v souladu s resortním předpisem TP 66.  Dopravní opatření musí být provedeno pouze v době 
provádění stavebních prací a pouze v nezbytném rozsahu - § 78 zák. č. 361/2000 Sb.).

8. Za dodržení podmínek zodpovídá: POHL CZ, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25, kont. osoba: Pavel 
Sklenář, tel. 731 697 474.

Účastníci řízení:  POHL CZ, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Obec Horní Bezděkov, sídlem Horní Bezděkov, Hlavní 41;
Obec Braškov, sídlem Braškov, Dukelská 11;
Obec Kyšice, sídlem Kyšice, Berounská 4;
Město Unhošť, sídlem Unhošť, Václavské nám. 44;

Odůvodnění
Silničnímu správnímu úřadu byla doručena žádost o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky sil. 
II/201 a III/2012, pro provedení stavby společné stezky a chodníku v obci Horní Bezděkov. Žadatel byl 
v řízení zastoupen spol. ADSUM spol s r.o., Unhošť, na základě udělené plné moci. 

K žádosti byl doložen souhlas vlastníka silnice ze dne 25.5.2022; souhlas příslušného orgánu policie byl 
vydán na základě předloženého návrhu přechodné úpravy provozu dne 19.5.2022 pod č.j. KRPS-
125227-2/ČJ-2022-010306. 

Silniční správní úřad po posouzení žádosti se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl 
k tomuto závěru:
Stávající uspořádání v přechodovém úseku na okraji obce Horní Bezděkov, umožňuje pohyb pěších a 
cyklistů pouze po okraji vozovky sil. II/201 a nezajišťuje odpovídající podmínky v prostoru aut. 
zastávek – vyčkávací prostory, nástupní hrany, vazby pěších tras… Stavbou se sleduje zvýšení 
bezpečnosti pohybu pěších s oddělením od motorové dopravy, zajištění podmínek pro bezpečný nástup 
a výstup cestujících a pěší vztahy mezi jednotlivými úseky, tedy stavbu lze označit jako stavbu ve 
veřejném zájmu. Z důvodu zajištění podmínek pro realizaci stavby společné stezky a chodců je nezbytné 
úsekové omezení a opatření, pro zajištění podmínek bezpečnosti provozu a osob provádějících stavbu. 
Stavba je rozdělena do podetap s minimalizací dopadů na výkonnost dopravních tras, zejména sil. II. 
třídy. Silnice plní převážně tranzitní dopravní význam, s omezením provozu nákladních vozidel a 
s vazbou zejména na území obce Horní Bezděkov a navazující obce a rekreační oblast. Tomu odpovídá i 
skladba a intenzita provozu. Vzhledem k rozsahu stavby, předpokládaného průběhu s rozdělením do 
etap, se nepředpokládá významnější dopad na dopravní výkonnost komunikace a dopravní obsluhu 
území a oblasti. 

Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, bude postupováno podle sankční části zákona. 

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, 
bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

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. 

Odvolání proti části výroku týkající se uzavírky, nemá odkladný účinek.    

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
pov.č.  T-2/2006-ODaS

Před vydáním rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.
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Obdrží:
1. ADSUM spol. s r.o., Unhošť - datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5, Zborovská 11 - datová schránka 
3. Obec Horní Bezděkov, Horní Bezděkov, Hlavní 41 - datová schránka
4. Obec Braškov, Braškov, Dukelská 11 - datová schránka
5. Obec Kyšice, Kyšice, Berounská 4 - datová schránka
6. Město Unhošť, Unhošť, Václavské nám. 44 - datová schránka

Na vědomí:
7. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - datová schránka
8. ČSAD MHD Kladno a.s. - datová schránka
9. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - datová schránka
10. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - datová schránka
11. Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o.- datová schránka
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