
 

Zborovská 11   150 21 Praha 5   tel.: 257 280 111   fax: 257 280 150         holubm@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

Praha: 14.02.2017  

Číslo jednací: 023878/2017/KUSK-DOP/HOL 

Spisová značka: SZ_183701/2016/KUSK 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal Holub l. 137 

Značka: DOP/HOL 

 

O P R A V N É  U S N E S E N Í  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční 

správní úřad ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) podle § 40 odst. (3) 

písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen zákon o pozemních komunikacích), a jako věcně a místně příslušný orgán podle § 10  

a § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„správní řád”,  

r o z h o d l  

dle ust. § 70 správního řádu, o opravě odůvodnění výroku rozhodnutí č.j.: 022637/2017/KUSK-

DOP/HOL vydaného dne 10.02.2017, ve věci povolení úplné uzavírky komunikace č. I/2, 

v délce 410m v obci Kutná Hora, okres Kutná Hora, z důvodu celkové opravy silničního mostu 

ev.č. 2-013, provozní km staničení 49,881, Malín, část obce Kutná Hora, v termínu od 

01.03.2017 do 31.12.2018, takto: 

 

Odůvodnění rozhodnutí č.j.: 022637/2017/KUSK-DOP/HOL se opravuje tak, že text 

čtvrtého odstavce odůvodnění, kde je uvedeno: 

 

Dne 17.02.2016 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení 

uzavírky s ústním projednáním stanoveným na den 08.03.2016 od 09:00h, v budově Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

 

Se nahrazuje textem: 

 

Dne 11.01.2017 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení 

uzavírky s ústním projednáním stanoveným na den 20.01.2017 od 09:00h, v budově Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

 

Ostatní zůstává nezměněno.  

  
O d ů v o d n ě n í  

 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje zjistil zřejmou nesprávnost v písemném 

vyhotovení svého rozhodnutí ze dne 10.02.2017 pod č.j.: 022637/2017/KUSK-DOP/HOL, 

a  proto vydal opravné usnesení, kde tuto chybu opravil.  

Oprava zřejmých nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí nemá vliv na práva nabytá 

v dobré víře, neboť tento zásah do textu rozhodnutí nemůže mít za následek jeho obsahovou 

změnu, nejde o opravný prostředek ani o nové rozhodnutí ve věci, ale právě jen o opravu 

zřejmých nesprávností. 

Dnem doručení opravného usnesení nezačíná běžet nová lhůta pro podání odvolání proti 

rozhodnutí, k němuž se opravné usnesení váže. 
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P o u č e n í   o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání  

k Ministerstvu dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1, prostřednictvím 

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21  Praha 5. 

 

 

 „otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Michal Holub 

odborný referent silničního hospodářství 

 
Obdrží: 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  

(v zastoupení na základě plné moci společnost Asig s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 - Nusle 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 – Smíchov 

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

Obec Církvice, Církvice 6, 285 33 Církvice 

Policie ČR, KŘPSK, ÚO Kutná Hora, DI, Na Náměstí 421, 284 01 Kutná Hora 

Policie ČR, KŘPSK, ÚO Kolín, DI, Václavská 11, 280 16 Kolín 3 

Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na ostrově 177, 537 01 Chrudim 

JSDI 

HZS Středočeského kraje 

Záchranná služba Středočeského kraje 

Regionální středisko vojenské dopravy, 500 01Hradec Králové 

Odbor dopravy, zde 
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