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STANOVENÍ
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna, jako orgán státní správy ve věcech provozu 
na pozemních komunikacích s rozsahem působnosti vymezené § 124 zákona č. 361/2000 Sb., 
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno, 

s t a n o v u j e

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, po předchozím vyjádření Policie ČR, DI 
Kladno ze dne 23.3.2016, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - sil. II. a 
III. tříd území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno,

z důvodu  vykonávání prací spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a 
III. tříd - vybrané a opakované činnosti spojené se správou a údržbou silnic (§ 9 a 
§ 10 vyhl. č. 104/1997 Sb. - příl. č. 5 bod 1. Běžná údržba komunikací),

v termínu                    od 1. května 2016                  do 30. dubna 2017

za podmínek: 
1. Umístění a provedení dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno dle 

vzorových schémat B/1, B/24, B/25.1, C/1, C/11, C/12, C/13, a odsouhlasených 
schémat pro frézování a vysprávky krytu vozovky, a vysprávky vozovky 
turbomechanizmem v souvislém úseku včetně označení úseků dopr. značkami A 8, příp. 
A 17, po provedené vysprávce, a v souladu se zněním platných právních předpisů (§ 45 
zákona č. 361/2000 Sb. a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 294/2015 Sb.).

2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno ze dne 23.3.2016 pod č.j. 
KRPS-1888-55/ČJ-2016-010306, pokud nejsou v rozporu s tímto stanovením.

3. Pracovníci provádějící práce budou ve výstražném oblečení podle přílohy č. 12 k vyhlášce 
č. 294/2015 Sb.

4. Instalace a provedení dopravního značení a zařízení bude v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., v 
platných zněních; podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 „Zásad pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

5. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, která by byla v rozporu s přechodnou 
úpravou, bude ošetřena podle § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015 Sb.

Odpovědná org. za instalaci a údržbu: AVE Kladno, s.r.o., sídlem Kladno, Smečenská 381.

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ADRESA: 

AVE Kladno, spol. s r.o.
Smečenská 381
272 04  Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Č. jednací:
ODaS/749/16/280

Vyřizuje:
J. Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Kladno:
8. dubna 2016
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Odůvodnění:
Dne 30.3.2016 byla orgánu státní správy podán podnět k stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích, z důvodu zajištění vybraných nebo opakovaných činností 
spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy na území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností, prováděných na základě uzavřené smlouvy mezi 
vlastníkem silnic a žadatelem.
K žádosti bylo doloženo vyjádření Policie ČR, DI Kladno, ze dne 23.3.2016, vydaného na 
základě předloženého návrhu přechodné úpravy provozu.
Podle § 61 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., může být přechodná úprava provozu stanovena 
obecnými schématy, s časově omezenou platností obecného schématu nejdéle na dobu 
jednoho roku.
Orgán státní správy po posouzení podání se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu 
známy, a projednání s Policií ČR, dospěl k následujícímu závěru:
Zajištění průběhu uvedených činností a bezpečnosti provozu v úseku při jejich provádění, 
vyžaduje podle povahy činností částečné omezení či jiné dopravní opatření v předmětném 
úseku silnic. Vzhledem k rozsahu činností, územnímu rozsahu, operativnosti a zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu v předmětných úsecích silnic, ve kterých jsou činnosti na 
základě smluvního vztahu s vlastníkem silnic prováděny, orgán státní správy rozhodl o vydání 
stanovení na nejzazší zákonem umožněnou dobu. Stanovení obecnými schématy je vydáno na 
činnosti spojené s vybranými nebo opakovanými činnostmi spojených se správou, údržbou, 
měřením a opravami, v rozsahu činností podle přílohy 5 bodu 1 vyhl. č. 104/1997 Sb. Opravy 
nad rámec prací podle přílohy 5 musí být projednány samostatně se silničním správním 
úřadem, z důvodu omezení provozu, převádění provozu a dotčení dalších veřejných zájmů 
(dopravní obslužnost, provoz vozidel IZS, …).

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

Stanovení nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu podle § 24 nebo § 25 
zákona č. 13/1997 Sb.). Při nedodržení výše uvedených podmínek bude postupováno dle 
platných právních předpisů. 

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Stanovení přechodné úpravy provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

V Kladně dne 8. dubna 2016

„otisk úředního razítka“
 

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

Datum vyvěšení: 8. dubna 2016 Datum sejmutí: 24. dubna 2016   

 
Datum skutečného sejmutí:

Stanovení se zasílá všem městům a obcím na území správního obvodu ORP Kladno, jejichž 
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, k vyvěšení na úřední desce. 
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Současně úřady pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního 
řádu. 

Obdrží:  města a obce ORP Kladno – dat. schránka
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – dat. schránka
Policie ČR, DI Kladno – dat. schránka

Dotčené osoby – veřejnou vyhláškou 
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