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Charitativní akce cyklo tour Na kole dětem 
k pořádání akce  
 
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní 
úřad  ve věcech pozemních komunikací 
s rozšířenou působností Kladno, obdr
řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy 
zvláštního užívání z důvodu pořádání 
podporu onkologicky nemocných dětí Na kole
children, s prologem dne 1.června 2016 a ukončením dne 1
2016 v Kláštěrci nad Ohří
 

Podle harmonogramu akce projedou cyklisté
Kladno) dne 10.června 201
v 8,30) ze Smečna  po II
Důl Libušín a III/23631, II/238, III/2381 do Dokes a III/2016 do 
Družce (15,45-16,15), stejná trasa zpět 
plného silničního provozu
pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu poskytnut
součinnosti Policie ČR.   
 

Náš odbor, jako dotčený orgán státní správy, bude zasílat stanovisko 
správním obvodu Kladno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy. 
 

Tímto Vás seznamujeme s
vyjádření v termínu do 
v souběhu probíhat další a
Vzhledem k termínu, stanovisko lze zaslat i e
 
 
Alena Feřteková 
odborný referent  
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tour Na kole dětem – On bike for children, 

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní 
pozemních komunikací na území správního obvodu obce 

rozšířenou působností Kladno, obdržel dne 4.dubna 2016 Oznámení o zahájení 
řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy 

důvodu pořádání 7.ročníku sportovního projektu na 
podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem/

prologem dne 1.června 2016 a ukončením dne 1
Kláštěrci nad Ohří 10.etapou.  

monogramu akce projedou cyklisté i Středočeským krajem
června 2016 (pátek, 9.etapa se startem v 

po III/23640 přes Svinařov, Libušín, po III/23634 na 
Důl Libušín a III/23631, II/238, III/2381 do Dokes a III/2016 do 

stejná trasa zpět s cílem v obci Zichovec, ORP Slaný 
plného silničního provozu, doprovodných vozidel pořadatele 
pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 

zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu poskytnut

Náš odbor, jako dotčený orgán státní správy, bude zasílat stanovisko 
správním obvodu Kladno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy. 

Tímto Vás seznamujeme s konáním charitativní akce a žádáme 
termínu do 13.dubna 2016 (v předmětném termínu nemohou 

souběhu probíhat další akce resp. být povoleny).  
tanovisko lze zaslat i e-mailem na níže uvedenou adresu.

A.Feřteková 
 

Pov.č. T-3/2006-ODaS 

ADRESA:  
 
Obec SVINAŘOV 
MĚSTO LIBUŠÍN  
Obec DOKSY 
OBEC DRUŽEC  
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for children, stanovisko 

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní 
na území správního obvodu obce 

6 Oznámení o zahájení 
řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy o povolení 

7.ročníku sportovního projektu na 
dětem/On bike for 

prologem dne 1.června 2016 a ukončením dne 11.června 

Středočeským krajem (okres 
(pátek, 9.etapa se startem v Ústeckém kraji 
přes Svinařov, Libušín, po III/23634 na 

Důl Libušín a III/23631, II/238, III/2381 do Dokes a III/2016 do 
obci Zichovec, ORP Slaný za 

, doprovodných vozidel pořadatele a na základě 
pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 

zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu poskytnutí potřebné 

Náš odbor, jako dotčený orgán státní správy, bude zasílat stanovisko pro akci ve 
správním obvodu Kladno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy.  

charitativní akce a žádáme Vás o písemné 
předmětném termínu nemohou 

mailem na níže uvedenou adresu. 

11.dubna 2016 Kladno:


