Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 260, e-mail: cernicky@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 25. 5. 2022
SP.ZN.: 8565/2022
Č.j. MUSLANY/25210/2022/ODSH/TČ
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický
Počet listů: 4
Přílohy: 1

R O Z H O D N U T Í č. 144/2022
Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikacích, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
rozhodl v řízení o žádosti Města Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno, podané
dne 6.5.2022, ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice t a k t o:
a) p o v o l u j e
I.

II.

zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 bod 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích - části silnice II/236 v intravilánu města Smečno, na Náměstí T.G.
Masaryka, km staničení 41,925 – 42,310 dle DIO z důvodu konání kulturní akce tradiční Anenské pouti.
uzavírku pozemní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích vymezený úsek silnice III/236 km staničení 41,925 – 42,310 ve městě Smečno z důvodu
konání kulturní akce – tradiční Anenské pouti

b) n a ř i z u j e
objížďku pozemní komunikace - silnice II/236 v návaznosti na uzavírku uvedenou v písm. a)
bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou vedenou:
• Objízdná trasa do 3,5t a BUS – ze sil. č. II/236 u autobusové nádraží (ul. Slánská) vlevo na
sil. č. III/23640 (ul. Svinařovská) a po cca 150 m vpravo na MK (ul. 5.května). Po této MK až
k sil. č. II/236 (ul. Kačická) směr Kačice, popř.na sil. č. III/23636 směr Hradečno. Tato trasa je
obousměrná pro určený druh vozidel.
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• Objízdná trasa nad 3,5t – ze sil. č. II/236 vpravo na sil. č. III/23639 přes obec Kvíc, pak vlevo
na sil. č. III/23638 do obce Přelíc a vpravo na sil. č. III/23637 přes obec Ledce na křižovatku
se sil. č. III/23636. Zde vpravo do obce Nová Ves a odtud vlevo po sil. č. III/23632 ke křiž.se
sil. č. III/23631 a po této vlevo až ke křiž.se sil. č. II/236. Zde vpravo směr Kačice/D6 nebo
rovně směr Kladno sil. č. III/23631. Tato trasa je obousměrná pro uřčený druh vozidel.
Autobusová doprava
Dotčené linky
PID 324 Praha – Kladno – Slaný dopravce ČSAD MHD Kladno
PID 587 Slaný – Tuřany – Libušín dopravce ČSAD Slaný
PID 590 Vraný – Slaný – Nové Strašecí dopravců ČSAD Slaný a ČSAD MHD
Kladno
PID 627 Slaný – Ledce - Smečno dopravce ČSAD MHD Kladno
Objízdná trasa:
Směr Praha / Tuřany / Nové Strašecí / Ledce:
do zastávky „Smečno“ po svých trasách – II/236 nám. T. G. Masaryka – III/23640
Svinařovská – 5. května – II/236 Kačická a dále po svých trasách.
Směr Slaný / Libušín / Vraný / Smečno:
do města Smečno po svých trasách – II/236 Kačická – 5. května – III/23640
Svinařovská – II/236 nám. T. G. Masaryka do zastávky „Smečno“ a dále po svých trasách.
Zastávky: beze změn
Zdejší silniční správní úřad rozhodl z a n á s l e d u j í c í ch p o d m í n e k :
1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu konání tradiční Anenské pouti
2. Doba trvání zvláštního užívání a uzavírky je stanovena od 17:00 hod. dne 29. 7. 2022
do 18:00 hod. dne 31. 7. 2022, zpětná úprava komunikace – úklid do 1. 8. 2022 do
22:00 hod.
3. Organizace a pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Město
Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno, Bc. Tomáš Burda, místostarostka
tel. 724 187 066
4. Podle ustanovení §77 odst.1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla pod
č.j. MUSLANY/25209/2022/ODSH/TC dne 25. 5. 2022 zdejším správním orgánem
stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v místě uzavírky a
na trase objížďky.
5. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je společně
se stanovením přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích nedílnou součástí
rozhodnutí.
6. Žadatel na své náklady zabezpečí umístění dopravního značení a zařízení na základě
stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky
a objížďky.
7. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
zvláštního užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a
dosažitelnost vozidly IZS.
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8. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a pořadatelskou službu na základě
stanovení přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav a účinnost po dobu trvání
uzavírky.
9. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
zvláštního užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
10. Obecní úřady dotčených obcí zajistí informovanost občanů o uzavírce.
11. Pořadatelská služba akce musí být řádně poučena a označena (výstražné oblečení
VESTA dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.). Žadatel zodpovídá za příp. škody
způsobené třetím osobám.
12. Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírce pozemní komunikace.
13. Po dobu konání akce bude zachováno bezpečná průjezdnost všech uvedených
objízdných tras autobusových linek po celou dobu trvání tohoto dopravního opatření.
14. V případě změny termínu, přechodu mezi etapami nebo rozsahu uzavírky je nutné
neprodleně informovat IDSK.
15. Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ ve Slaném si vyhrazuje právo stanovené
podmínky změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem nebo
nastane změna v dopravní situaci.
Účastník řízení:
Město Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

Odůvodnění:
Dne 6. 5. 2022 podalo město Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno, IČO
00234893, zastoupené v jednání na základě plné moci společností ADSUM s.r.o. Lidická 7,
273 51 Unhošť, panem Michalem Gregorem, Prostřední 504, 270 51 Lužná, zdejšímu
silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice II/236 ve
městě Smečno, Náměstí T.G. Masaryka z důvodu konání Anenské pouti ve dne 29. 7. až
31.7.2022.
Silniční správní úřad žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a žádost o
povolení uzavírky dne 11. 5. 2022 usnesení dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, spojil.
Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a uzavírky, její důvod – konání tradiční
Anenské pouti, návrh grafické přílohy přechodného dopravního značení, vč. objížďky, jméno
a příjmení zodpovědného pracovníka.
Žádost byla doložena stanoviskem vlastníka dotčených komunikací Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, KŘ Policie Stč. kraje - DI Kladno, stanovisky obce
Hradečno, Ledce, Přelíc, Města Slaný a stanoviskem IDSK Praha k úpravě hromadné linkové
dopravy.
Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a uzavírky, její důvod, návrh grafické
přílohy přechodného dopravního značení, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka. Doba
trvání zvláštního užívání a uzavírky byla navržena žadatelem. Žádost byla projednána
s dopravcem linkové dopravy. V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad
náležitosti stanovené § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu na
pozemních komunikacích byla stanovena opatřením obecné povahy.
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Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že zvláštní užívání
pozemních komunikací a uzavírku povolil.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném.
Odvolání proti povolení uzavírky nemá odkladný účinek (ustanovení § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích).
„otisk úředního razítka“
Mgr. Tomáš Černický
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný

Přílohy: Stanovení+DIO
Správní poplatek vybíraný správními orgány České republiky ve výši 100,- Kč byl zaplacen na
účet MěÚ ve Slaném dne 25. 5. 2022 podle pol. č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci:
Město Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno zastoupené společností ADSUM
s.r.o. Lidická 7, Unhošť, DS
KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Ledce, Ledce 17, 273 05 Smečno
Obec Přelíc, Přelíc 119, 273 05 Smečno
Obec Hradečno, Hradečno 35, 273 04 Kačice
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Dotčené orgány:
KŘP Stř.kraje, DI Kladno
Na vědomí:
Policie ČR, OO Slaný
Nemocnice Slaný
Hasičský záchranný sbor
ČSAD Slaný a.s.
ČSAD MHD Kladno a.s.
IDSK, p.o., Rytířská 406/10, Praha 1
Krajské vojenské velitelství Praha
Záchranná služba ASČR, Praha – západ
Magistrát města Kladna, ODaS

