Praha:

16.05.2013

3K značky s.r.o.

Číslo jednací:

072474/2013/KUSK-1-DOP/Svo Jiráskova 1519

Spisová značka:

SZ_072474/2013/KUSK

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Kateřina Svobodová

Značka:

DOP/Svo

251 01 ŘÍČANY

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad,
ve věcech silnic 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 ZKP KLADNO, s.r.o., IČ: 47545445, Vinařice 669, 273 07
Vinařice zast. 3K značky s.r.o., IČ: 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany podané dne
15.05.2013, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
částečnou uzavírku silnice I/2, staničení km 12,900 – 13,700; k.ú. Kozojedy u Kostelce
nad Černými lesy a Kostelec nad Černými lesy, z důvodu opravy povrchů.
Uzavřený úsek: Silnice I/2, staničení km 12,900 – 13,700; celková délka uzavírky 800 m.
Postup prací bude probíhat po úsecích o délce 400 m. Uzavřen bude vždy jeden jízdní pruh.
Práce budou provedeny dle následujícího harmonogramu:
1) staničení km 12,900 – 13,300
2) staničení km 13,300 – 12,900

Popis objízdné trasy: Objízdná trasa není stanovena. Oprava úseku proběhne po polovinách
vozovky. Doprava bude vedena obousměrně jedním pruhem a bude řízena světelným
signalizačním zařízením (SSZ).
Autobusová doprava: Provoz autobusové dopravy bude veden po dobu částečné uzavírky
stejně jako ostatní automobilová doprava. Průjezd křižovatkou silnice I/12 a III/33438 bude
uzavřen. Autobusy linky 381, 387 a 410 budou vedeny po silnici III/1083.
Termín uzavírky:

od 27. 05. 2013 do 31. 05. 2013
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Podmínky uzavírky:
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dle § 77 odst. 1 písm. a)
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 ze dne 16.05.2013 pod č.j. 072474/2013/KUSK-2
na silnici I/2, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Přechodnou úpravu
provozu na silnicích III/1083, III/33348 a II/108 stanoví MěÚ Říčany. Ten je zároveň
oprávněn povolit úplnou uzavírku silnice III/33348 a stanovit pro ni podmínky.
2. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Policii ČR, Územní odbor Kolín,
Dopravní inspektorát, o kontrolu osazeného dopravního značení.
3. Za

dodržení

podmínek

zabezpečení

uzavírky

zodpovídá

p.

Šnajdr,

tel.: 606 770 877 (ZKP Kladno, s.r.o.).
4. Zhotovitel bude provádět kontroly úplnosti dopravního značení po celou dobu
uzavírky.
5. Zhotovitel zajistí v součinnosti s firmou odpovědnou za osazení dopravního
značení operativní nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní
variace intenzity dopravy. Tzn., že bude možné za provozu upravit signální plán
SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající
intenzity dopravy.
6. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
7. Na začátku uzavírky žadatel umístí informační tabule s uvedením dat o zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce popř. další vhodný
údaj související se stavební akcí (její název, objednatele, projektanta stavbyvedoucího
apod.)
8.

Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání

uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
9. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo tyto podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem a vydat nové doplněné
rozhodnutí.
10. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky
nebo objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
11. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
12. V případě, že omezení provozu na PK 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 akce
a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto
informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum
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(NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596663550-3,
nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
13. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů
dotčených uzavírkou.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů:
- ZKP KLADNO, s.r.o., IČ: 47545445, Vinařice 669, 273 07 Vinařice zast. 3K značky s.r.o.,
IČ: 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Odůvodnění
Dne 15.05.2013 podala společnost ZKP KLADNO, s.r.o.,

IČ: 47545445, Vinařice 669,

273 07 Vinařice zast. na základě plné moci společností 3K značky s.r.o., IČ: 25056271,
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany žádost o částečnou uzavírku silnice I/2, staničení km 12,900 –
13,700; k.ú. Kozojedy u Kostelce nad Černými lesy a Kostelec nad Černými lesy z důvodu
opravy povrchu. Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční
správní úřad po posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou
správnímu orgánu známy a na základě písemného souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Závodu Praha, ze dne 14.05.2013, zn.: I-Ko/90-2013 a souhlasu Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, DI Kolín, ze dne 14.05.2013, č.j. KRPS-1054-105/ČJ-2013-010406
dospěl k závěru, že obnova povrchu si vyžádá částečné omezení provozu na silnici I/2, proto
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje,
Odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)
Ing. Kateřina Svobodová
odborný referent silničního hospodářství
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Obdrží
Účastníci řízení
- 3K značky, s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Dotčené orgány:
- DI Kolín, Václavská 11, 280 06 Kolín 3
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
- Záchranná služba Středočeského kraje
- Obec Kozojedy, Na Návsi 40, 281 63 Kozojedy
- Městský úřad v Říčanech, Odbor správních agend a dopravy, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany
Ostatní:
ndic@rsd.cz
- Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1
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