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Opravné rozhodnutí
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
silniční zákon),

rozhodl

v řízení zahájeném z moci úřední dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), 

o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

ze dne 05.03.2019 č.j. MH-OD/2864/2019-3/46/Sku ve věci úplné uzavírky silnice II/268 a III/2683 před 
křižovatkou uvedených silnic v obci Kněžmost, místní části Malobratřice z důvodu provádění stavebních 
prací při realizaci stavby „Úprava nehodové křižovatky silnice II/268 se silnicí III/2683“.

V první části výroku výše uvedeného rozhodnutí nebyl uveden text termínu úplné uzavírky a v druhé 
části výroku nebyly uvedeny objízdné trasy pro linkovou autobusovou dopravu a přesuny zastávek 
linkové autobusové dopravy. 

První část výroku se opravuje textem:

Termín úplné uzavírky: do 11.03.2019 – do 25.05.2019 

Druhá část výroku se opravuje textem:

Z důvodu uzavírky dojde dočasně ke změně jízdních řádů a přesunu autobusových zastávek.

Objízdná trasa pro autobusy je stanovena po silnici II/279 Dobšín, Kamenice – III/2683 Malobratřice 
a zpět – III/2684 Drhleny, Suhrovice, Kněžmost nebo po trase III/2686 Lítkovice – III/27938 Obrubce – 
I/16;

1) po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Malobratřice, hl. sil. (cestující využijí zastávky 
přímo v obci) a mimo obsluhu bude i zastávka Solec (cestující využijí zastávky Malobratřice 
nebo Malobratřice, U Dreslerů);

2) zastávka Soleček bude po dobu uzavírky přesunuta na odstavnou plochu u silnice II/268 mezi 
obcemi Kněžmost a Soleček, kde bude zajištěno i otáčení autobusů.

Ostatní části citovaného rozhodnutí zůstávají nezměněny.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je:

STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, vydal dne 05.03.2019 pod č.j. MH-OD/2864/2019-
3/46/Sku rozhodnutí o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnic II/268 a III/2683 před 
křižovatkou uvedených silnic v obci Kněžmost, místní části Malobratřice, z důvodu provádění 
stavebních prací při realizaci stavby „Úprava nehodové křižovatky silnice II/268 se silnicí III/2683“.
V písemném vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy 
neuvedl termín úplné uzavírky a objízdnou trasu pro dopravce linkové autobusové dopravy a přemístění 
některých autobusových zastávek.
Při zjištění tohoto nedopatření se text s věcnou nesprávností tímto rozhodnutím opravuje.



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem 
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. 
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní 
den. Doručení písemnosti upravují § 19-24 správního řádu.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy 
Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u 
Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru dopravy (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
zdejší městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání nemá odkladný účinek.

podepsáno elektronicky otisk úředního razítka

Iva Skupová
odborný referent 
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastníci řízení:

- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (prostřednictvím zmocněnce – JAZNAK spol. 
s.r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav)

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankáci 546/56, 145 05 Praha 4
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště,
- Obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost
- Obec Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
- Obec Branžež, Branžež 33, 294 02 Kněžmost
- Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
- Obec Židněves, Židněves 13, 294 06 Březno
- Obec Sukorady, Sukorady, 294 06 Březno  

Dotčené orgány:

- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 
1304, 293 01 Mladá Boleslav – KRPS-33277/ČJ-2019-010706-KOM

- Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 22 Mladá Boleslav – Odbor dopravy
- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Na vědomí:

- Zdravotnická záchranná služba, Laurinova 333, 293 01 Mladá Boleslav
- Hasičský záchranný sbor, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
- Městská policie MH
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město (oblastní 

ředitelství Hradec Králové
- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy
- BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
- Dopravní podnik Kněžmost s.r.o., Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost
- KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2
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