
PROTOKOL
z jednání konaného dne 18.9.2018  ve věci uzavírky úseků sil. II/101, Kladno-Dubí - Stehelčeves 

Přítomni:   viz. prezenční listina
Předmětem

jednání je žádost spol.  POZEMNÍ  KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Kladno, Milady Horákové 2764, 
zastoupené spol.  ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, o povolení  uzavírky úseků sil. II/101 
od obce Stehelčeves po městskou část Kladno-Dubí, z důvodu provedení  opravy  vozovky. 

I.
Vzhledem k rozsahu opravy, technologickému postupu a zkrácení doby trvání jednotlivých etap, je nutné 
úplné vyloučení provozu. 

II.
Požadovaný termín :         I.     etapa   od 30.9.2018 do 8.10.2018

II. etapa   od 9.10.2018  do 17.10.2018
III. etapa   od 18.10.2018 do 28.10.2018

Popis uzavírky:  I.     etapa   - Stehelčeves, křiž. s III/10145 (km 55,571) – křiž. s III/10141 (km 53,992) 
II.    etapa – od křiž. s III/10141 (km 53,992) po III/10140 (52,230)
III.  etapa -  od křiž. s III/10140  (km 52,230) po křiž. s MK ul. Vrapická, Kladno-Dubí  (km  

51,400). 
Z předmětného úseku bude veškerý provoz vyloučen včetně IZS. 

Objížďka:  I.    etapa - po II/10141 a III/00712 do obce Stehelčeves,
II.   etapa – po III/10140,  přes obec Cvrčovice, a III/00712  přes obec Brandýsek,
III.  etapa – po III/10140  přes obec Cvrčovice, III/00712 přes obec Brandýsek, III/2388  a II/118.

S předstihem bude provoz na uzavírku informován a směrován do dalších vhodných  tras. 

Linková osobní doprava bude vedena  po nařízené objížďce, dle dopravního opatření. Aut. zastávka 
„Stehelčeves“ pro linky 604 bude v 1. a 2. etapě zrušena bez náhrady. Ve 2. a 3. etapě bude zrušena bez 
náhrady aut. zast. „Kladno, Dvorská“ a „Kladno, Kolonie“.  Na linku 290624  bude projednán výlukový jízdní 
řád.   

Označení náhradních a zrušených  aut. zast. zajistí dopravce – ČSAD MHD Kladno, a.s.

Informace o změnách v linkové osobní  dopravě zveřejní dotčené obce. 

IV.
Stanovení přechodné úpravy provozu bude vydáno po doručení písemného vyjádření Policie  ČR, DI Kladno. 
O termínu  uzavírky bude provoz informován umístěním dopr. značek IP 22 v jednotlivých úsecích, 
s předstihem pěti pracovních dní.

Obec Stehelčeves požaduje snížení rychlostního limitu v obci.

Zástupcem investora  a zhotovitele bude  provedena prohlídka objížďkových tras a provedeny  případné 
úpravy před zahájením uzavírky. 

Správní poplatek bude  žadatelem uhrazen ve výši 500,- Kč a doklad o uhrazení správního poplatku 
předložen správnímu orgánu.

Jednání započato v 8:30 hod.
              ukončeno v 9:00 hod.

Za správnost:

Jaroslav Fridrich 
pověřená úřední osoba
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