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Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
9. ledna 2020

NAŘÍZENÍ
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, s rozsahem
působnosti vymezené zákonem č. 13/1997 Sb., a zákonem č. 361/2000 Sb., na základě doručeného
dendrologického průzkumu, a hodnocení úseku jako nehodového - počet dopravních nehod s pevnou
překážkou za období od 1.1.2015 – 2.10.2019 s usmrcením jedné osoby a těžkým zraněním tří osob,
podle § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

nařizuje
odstranění stromů při sil. III/2385 v km 2,650 – 2,785 a 3,240 – 3,470, které svým stavem a
umístěním ohrožují silnici a bezpečnost provozu na ní,

v termínu do 30.4.2020.
Silniční správní úřad na základě doručené informace, znalosti stavu a v rámci zpracování dokumentace
„III/2385 Velká Dobrá – Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti“, a pro zvýšení bezpečnosti v rámci
svěřené působnosti dospěl k závěru, že z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a eliminace následků
dopravních nehod v předmětném úseku, je nezbytné odstranění vegetace v potřebném rozsahu. Stav je
zapříčiněn dílem dopravně technickým uspořádáním silnice mimo zastavěné území obcí (šířka
vozovky, oblouky a podélný sklon) a dílem stávající vegetací, která se nachází na tělese silnice,
v bezprostřední blízkosti vozovky ve vzdálenosti cca. 1 m. Stromy vykazují špatný zdravotní stav a
poškození dopravními nehodami.
Silniční správní úřad a Orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích tak, na
základě závěru, že stromy svým stavem a umístěním ohrožující bezpečnost provozu na sil. III/2385, a
podle § 35 zákona č. 13/1997 Sb., je oprávněn nařídit provedení nezbytných opatření vlastníku silnice
a přilehlých nemovitostí, tedy jejich odstranění dle dendrologického průzkumu.
Odstranění stromů provede vlastník pozemku na své náklady, příp. po dohodě vlastník silnice.
Tímto nařízením se ruší nařízení č.j. ODaS/3013/19/280 z 29.10.2019.
V Kladně dne 18. prosince 2019

„otisk úředního razítka“
Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS
Kontaktní spojení:
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Obdrží:
1. 4roads s.r.o., Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1426/7 – datová schránka
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - datová schránka
3. Obec Velká Dobrá – datová schránka
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