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R O Z H O D N U T Í č. 128/2022
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 společnosti firmy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, podané dne 3.5.2022, ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky
silnice III/23717 v Kutrovicích, kde dalším účastníkem správního řízení dalším účastníkem
správního řízení je KSÚS Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5, t a k t o:
mění
vydané Rozhodnutí č. 112/2021 č.j. MUSLANY/20402/2021/ODSH/ST ze dne 21.4.2022

a) Podmínka č. 2
Doba trvání zvláštního užívání a uzavírky (vč. zpětné úpravy povrchu pozemní
komunikace) je stanovena od 29.4.2022 do 20.5.2022 s tím, že vlastní stavební práce budou
dokončeny do 20.5.2022.
b) Podmínka č. 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/24209/2022/ODSH/ST dne 5.5.2022 zdejším správním orgánem stanovena
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v oblast částečné uzavírky.
Účastník řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –Podmokly
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Odůvodnění:
Dne 3.5.2022 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČO 24729035, zastoupená v jednání na základě plné moci firmou
ELEKTROMONT Matějka, a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí, p. Milošem Javůrkem,
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky
silnice III/23717 v Kutrovicích.
Podanou žádost správní orgán posoudil a rozhodl podle § 25 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. V platnosti zůstává ostatní
rozsah a podmínky vydaného Rozhodnutí č. 112/2022 č.j. MUSLANY/20402/2022/ODSH/ST
ze dne 21.4.2022
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že dne 5.5.2022 změnu
termínu v povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/23717 v Kutrovicích
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).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Iveta Štefanová
referent úseku
dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Slaný, ODSH, upouští od vybrání správního poplatku (uhrazeno-rozhodnutí
112/2022).
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Účastníci:
ELEKTROMONT Matějka, a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí (DS- unm3nee)
KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
(DS-a6ejgmx)
Dotčené orgány:
KŘP Stř.kraje, DI Kladno (DS-2dtai5u)
Na vědomí:
Obecní úřad Kutrovice, Neprobylice 26, 273 75 (DS-7i4b2d3)
Policie ČR, OO Slaný
(DS-2dtai5u)
Nemocnice Slaný
(DS-upjk6nd)
Hasičský záchranný sbor (DS-dz4aa73)
IDSK, p.o., Rytířská 406/10, Praha 1 - Ing. Beránek (DS-pdrwknv)
Záchranná služba ASČR, Praha – západ (ascr.slany@seznam.cz)

