Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor dopravy
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-128019/2022-MASPE
Naše sp. zn.: OD-28891/2022-MASPE
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Petra Mašková
326 909 371
petra.maskova@brandysko.cz

Datum:

21.10.2022

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení řízení
„II/244 Mratín, most“
Společnost 3K značky s.r.o., IČ: 25056271 se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (dále jen "žadatel")
dne 17.10.2022 podala žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/244 v k.ú. Mratín, podle §24
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
v rámci akce „II/244 Mratín, most“.
Navrhovaný termín uzavírky: 07.11.2022 – 31.05.2023
Objízdná trasa:
➢ Pro vozidla do 12t (obousměrně):
Mratín - III/2444 směr Sluhy – III/2445, III/2449 směr Polerady – III/2448 směr II/244
➢ Pro vozidla nad 12t (obousměrně):
Kostelec nad Labem – II/101 směr Jiřice, Lobkovice, Neratovice – směr I/9
Vyjádření ROPID:
- Přes most ev. č. 244-003 na silnici II/244 jsou vedeny autobusové linky PID 377 a 477.
- Linka 377 bude odkloněna mezi Mratínem a Kostelcem nad Labem obousměrně po trase
III/2444 – (část spojů určených jízdním řádem II/244 – MK Stodolní) – II/244 – III/2446 –
III/2447 – II/101 – II/244.
- Linka 477 bude odkloněna mezi Mratínem a Polerady obousměrně po trase II/244 – MK
Stodolní – II/244 – III/2444 – III/2445 – III/2449 – III/2448.
- Na objízdné trase linka 377 neobslouží v Kostelci nad Labem zastávky Železniční stanice a Na
Růžku. Náhradou zastaví tyto spoje v zastávkách na silnici II/101 Závod a U Váhy.
- Linka 477 obslouží všechny zastávky dle platné licence.
- Ke zřízení provizorních zastávek v rámci této akce nedojde.
- Na silnicích III/2446 a III/2447 není vhodné k dopravní značce B4 „zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ umístit navrženou dodatkovou E13 s textem „MIMO BUS“, protože obecně
značka B4 neomezuje vjezd autobusů.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvedeným dnem podle § 44 odst. 1
správního řádu zahájil správní řízení a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení
tohoto řízení všem známým účastníkům řízení.
Účastníci řízení:
• 3K značky s.r.o.
• Středočeský kraj
o správce Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj
• Obec Mratín
• Obec Nová Ves
• Obec Libiš
• Město Neratovice
• Město Kostelec nad Labem
• Obec Polerady
• Obec Sluhy
Dotčené orgány:
• Policie ČR DI Praha venkov – Východ
• Policie ČR DI Mělník
• MěÚ Neratovice, odbor dopravy
• Krajský úřad Středočeského kraje

Účastníci řízení a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo
nahlížet u správního úřadu (MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav – odbor dopravy, pracoviště Stará
Boleslav) do spisu; vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00
hod., v ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.
Jednotlivé dotčené obce s časových důvodů seznámí své občany neprodleně způsobem
v místě obvyklým (nejlépe na elektronickou úřední desku obce).

Poučení
Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit
své návrhy. (§36, odst.1 SŘ)
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán
informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. (§36, odst.2 SŘ)
Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a
účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. (§36, odst.3 SŘ)
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou,
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště
mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. (§36, odst.4 SŘ)
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. (§ 33 SŘ)
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Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. (§50, odst.2 SŘ)
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám
oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále
zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního
úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.

(otisk úředního razítka)

Bc. Petra Mašková, MBA
referent odboru dopravy
Obdrží:
− 3K značky s.r.o.; IDDS: 7qpdp9i
− Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj; IDDS: a6ejgmx
− Obec Mratín; IDDS: v6masws
− Obec Nová Ves; IDDS: vkfbymg
− Obec Libiš; IDDS: x5bbgnv
− Město Neratovice; IDDS: 45qb68g
− Město Kostelec nad Labem; IDDS: vdtbdhd
− Obec Polerady; IDDS: qv9a7qv
− Obec Sluhy; IDDS: s4war4d
Dotčené orgány:
− Policie ČR DI Praha venkov - Východ; IDDS: 2dtai5u
− Policie ČR DI Mělník; IDDS: 2dtai5u
− MěÚ Neratovice, odbor dopravy; IDDS: 45qb68g
− Krajský úřad Středočeského kraje; IDDS: keebyyf
Na vědomí:
- Ropid; e-mailem
- Arriva Střední Čechy s.r.o.; IDDS: s9374qh
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