Praha:

07.06.2019

Magistrát města Mladá

Číslo jednací:

074500/2019/KUSK-DOP/Hir

Boleslav

Spisová značka:

SZ_041756/2019/KUSK/4

Odbor dopravy a silničního

Oprávněná úřední osoba: JUDr. Ladislav Hireš
DOP/Hir

Značka:

hospodářství
Komenského nám. č.p. 61
293 01 Mladá Boleslav
Městský úřad Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Orebitská 477/18
130 00 Praha 3

USNESENÍ
Veřejná vyhláška
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán podle
§ 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích”), §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), a nadřízený orgán podle
§ 178 odst. 1 správního řádu,
který svým rozhodnutím ze dne 2.11.2018, 062446/2018/KUSK-DOP/Hir, sp.zn.:
SZ_062446/2018/KUSK/2,
rozhodl podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, o odvolání, podanému účastníkem:
1. Ing. Viktor Harnach, nar. 24.07.1959, bytem č.p. 345, 250 67 Klecany,
2. Drahomíra Harnachová, nar. 28.11.1963, bytem Do Čertovky 491, 250 67 Klecany,oba
prav.zast. JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Jugoslávská 12, 120
00 Praha 2 (dále jen “Odvolatelé”);
ze dne 3.4.2018, zn.: 8870/D, k č.j.: OD-25692/2018-VEVEM, sp.zn.: OD39204/2016-VEVEM,

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 140 fax: 257 280 150

hires@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Č.j. 074500/2019/KUSK

2

proti rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy, ze dne
20.3.2018, č.j.: OD-25692/2018-VEVEM, sp.zn.: OD- 39204/2016-VEVEM,

tak,

že

odvoláním napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému
projednání,
obdržel žádost Odvolatelů ze dne 18.3.2019, ev. pod č.j.: 041756/2019/KUSK, o uplatnění
opatření proti nečinnosti, neboť prvoinstanční orgán dosud ve věci nerozhodl.
Odvolací orgán, s odkazem na odůvodnění svého rozhodnutí, přikázal dle § 80 odst. 4
písm. a) správního řádu nečinnému správnímu orgánu, aby ve lhůtě ne delší 10 dnů od doručeni
opatření učinil příslušná opatření a úkony nezbytné pro řádné dokazování, a poté aby rozhodl v
zákonné lhůtě ve věci projednávané na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne
2.11.2018, 062446/2018/KUSK-DOP/Hir, sp.zn.: SZ_062446/2018/KUSK/2.
Přípisem Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 9.05.2019, č.j.:
MÚBNLSB-OD-36213/2019-VEVEM, sp.zn.: OD-39204/2016-VEVEM, podal prvoinstanční
orgán podnět k převzetí věci dle § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu.
S ohledem na zákonnou dispozici, zejména však podmínky, za nichž lze řízení atrahovat a
v neposlední míře stav důkazního projednání věci, p o s t u p u j e Odvolací orgán věc dle
§ 131 odst. 5 správního řádu, a to na základě předchozího souhlasu s dotčeným postupem
řízení, k projednání a vydání rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru dopravy a
silničního hospodářství, jako věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, byl vázán podnětem podřízeného orgánu a
vlastním správním uvážením; správní orgán, jemuž byla věc postoupena, bude povinen
po nabytí právní moci tohoto usnesení zahájit nové projednání věci a dále postupovat v souladu
s rozsahem již řádně projednaných skutečností/důkazů a právním názorem, vysloveným
odvolacím orgánem v odůvodnění jeho rozhodnutí ze dne 2.11.2018, 062446/2018/KUSKDOP/Hir, sp.zn.: SZ_062446/2018/KUSK/2.
Ve správním řízení je nutno posuzovat skutkový a právní stav věci vždy v době vedeného
správního řízení. Byť dle § 179 odst. 1 správního řádu platí, že v případě, kdy byla věc vrácena
k novému projednání, postupuje se podle dosavadních předpisů, nelze bez dalšího procesně vést
a projednat řízení bez toho, že bylo přihlédnuto k závaznému právnímu stavu.
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Ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení bude spisová dokumentace Městského úřadu
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav spolu s tímto usnesením postoupena delegovanému
správnímu orgánu.

Poučení
Proti usnesení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, se lze odvolat k
Ministerstvu dopravy, Odboru pozemních komunikací, cestou označeného správního orgánu,
který usnesení vydal. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)
JUDr. Ladislav Hireš
Právník Odboru dopravy

Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s úpravou dle § 25 odst. 2 správního řádu na úřední
desce Krajského úřadu Středočeského kraje, úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav a Městského úřadu Brandýs – Stará Boleslav. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obdrží datovou schránkou:


Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, cestou IS
DS města;



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy a silničního
hospodářství, cestou IS DS města;
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JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, advokát, Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2.



Město Klecany.
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Doručuje se poštou:


Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství – kompletní
spisová dokumentace prvoinstančního orgánu, dokumentace odvolacího orgánu.



PharmDr. Petr Krpálek, Do Čertovky 506, 250 67 Klecany



Mgr. Marta Krpálková, Do Čertovky 506, 250 67 Klecany



Jiří Satran, Do Čertovky 478, 250 67 Klecany



Blanka Satranová, Do Čertovky 478, 250 67 Klecany



Michal Janda, Radimovická 1414/4, Chodov, 149 00 Praha 4



MUDr. Dagmar Jandová, Gdaňská 336/21, Bohnice, 181 00 Praha 8.

