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Městský úřad Mnichovo Hradiště 
Odbor dopravy 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Číslo jednací: MH-OD/17917/2022-3/LVoj Vaše zn./Č.j.:  
JID: mumhpx/42737 Ze dne: 23.11.2022 
Vyřizuje: Ing. Lucie Vojtíšková, oprávněná úřední osoba   
Telefon: 326 776 744   
E-mail: lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 25.11.2022 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti OHLA ŽS, a.s., IČ 46342796, se sídlem 
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, zastoupené na základě plné moci ze dne 21.09.2022 
společností VYZNAč, s.r.o., IČ 01916297 se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava a na základě 
souhlasného stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu Mladá 
Boleslav ze dne 25.11.2022,  v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

vydává 
 

ve smyslu § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
 

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/268 v Mnichově Hradišti, Klášteře 
Hradišti nad Jizerou, Bílé Hlíně a Dolní Krupé,  

silnici II/277, II/610 a místní komunikaci v ul. Jiráskova v Mnichově Hradišti, 
a silnici III/26815 v Mnichově Hradišti a Klášteře Hradišti nad Jizerou 

a silnici III/26827 v obci Rokytá 
a silnici III/26828 v obci Dolní Krupá 

a silnici III/26826 u obce Horní Bukovina, 
 
které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou provozu na silnici II/268 mezi městem Mnichovo Hradiště a 
obcí Klášter Hradiště nad Jizerou v km cca 13,200 – 14,200, v úseku od odbočky k ČOV MH ke křižovatce 
se silnicí III/26815 (ul. Dürichova, Klášter Hradiště nad Jizerou), v rámci realizace akce „II/268, Klášter 
Hradiště n.J., rekonstrukce mostu ev. č. 268-007“, který vede přes řeku Jizeru – jeho demolice a výstavba 
nového mostu. 
 
Objízdná trasa pro vozidla do 7,5t bude vedena z Mnichova Hradiště do obce Klášter Hradiště nad Jizerou 
po silnici II/610, II/277 a III/26815. V Mnichově Hradišti bude provoz veden jednosměrně z II/268 ulicí 
Jiráskova na II/610 (ul. Turnovská a Masarykovo náměstí) a poté na II/277 (ul. Palackého) a opačným 
směrem ze silnice II/277 (ul. Palackého) přes II/610 (ul. Víta Nejedlého) na II/268, aby se předešlo 
dopravnímu kolapsu na křižovatce II/610 a II/277. 
Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t bude vedena z Mnichova Hradiště po dálnici D10 do Kosmonos, poté po 
I/38 přes Doksy do Zahrádek a po I/9 do České Lípy. 
 
Místo užití: dopravní značení bude umístěno dle dopravně inženýrského opatření vypracovaného 
společností VYZNAč, s.r.o., schváleného Krajským ředitelstvím policie Stč. kraje, Dopravním inspektorátem 
Mladá Boleslav ze dne 25.11.2022, a které je přílohou tohoto opatření. 
 

Termín osazení dopravního značení: od 01.12.2022 do 31.10.2024 
 

Podmínky provedení dopravního značení: 
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1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. 
Umístění dopravního značení bude povedeno dle návrhu odsouhlaseného a ověřeného 
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje – Dopravním inspektorátem Mladá 
Boleslav ze dne 25.11.2022  

2. Dopravní značení musí provedením odpovídat zákonu č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 01 8020, ČSN-EN 12 899-1, 
vč. nár. přílohy a platnými právními předpisy a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích – TP 66.  

3. Odbor dopravy si vyhrazuje možnost požadovat umístění dodatečného přechodného dopravního 
značení či stanovit další podmínky, které si vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišťování 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

4. Přechodné dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních 
podmínek. Žadatel odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace.  

5. Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryta. 
6. Dopravní značení smí být umístěno jen po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti silničního 

provozu a v termínu uvedeném v tomto stanovení. Bude odstraněno neprodleně poté, co ztratí své 
opodstatnění.  

7. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, kontaktní osoba Lukáš Beránek, spol. VYZNAč - tel. 
778 713 615. 
 

Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje právo stanovit další podmínky, které si vyžádají 
naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 23.11.2022 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost společnosti OHLA ŽS, a.s., IČ 
46342796, se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, zastoupené na základě plné moci ze dne 
21.09.2022 společností VYZNAč, s.r.o., IČ 01916297 se sídlem Srázná 5113/1m 586 01 Jihlava, o povolení 
úplné uzavírky provozu na silnici II/268 v km 13,200 – 14,200, v úseku od odbočky k ČOV MH ke křižovatce 
se silnicí III/26815 (ul. Dürichova, Klášter Hradiště nad Jizerou), v rámci realizace akce „II/268, Klášter 
Hradiště n.J., rekonstrukce mostu ev. č. 268-007“, který vede přes řeku Jizeru, a to v termínu od 01.12.2022 
do 31.10.2024. Spolu s žádostí byl podán návrh na objízdnou trasu rozdělenou pro vozidla do 3,5t (délka 
objížďky 4,5 km) a pro vozidla nad 3,5t (délka objížďky 55 km). 
 
Dne 25.11.2022 bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, 
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 25.11.2022 včetně odsouhlaseného grafického návrhu 
požadované přechodné úpravy provozu, který obsahoval změnu rozdělení objízdné trasy – navýšení tonáže 
vozidel na 7,5t  
 
Po dohodě s Krajským ředitelstvím police Stč. kraje a na základě ústního požadavku účastníka řízení (v 
řízení o uzavírce a nařízení objížďce) došlo ke změně tonáže pro rozlišení objízdné trasy z vozidel nad 3,5t 
na vozidla nad 7,5t. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy tento návrh akceptoval, a proto se 
vydává stanovení přechodné úpravy provozu – vedení objízdné trasy pro vozidla do 7,5t a vedení objízdné 
trasy pro vozidla nad 7,5t. 
 
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu vydán.  
 

P o u č e n í: 
 

Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
Ing. Lucie Vojtíšková 
referent Odboru dopravy 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště, obce Klášter Hradiště nad 
Jizerou, obce Bílá Hlína a obce Dolní Krupá, po dobu 15 dnů.  

Vyvěšeno na úřední desce obcí, a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
          Vyvěšeno dne: ..................................  Sejmuto dne: ..................................... 
 
          ............................................................  ............................................................ 
              osoba pověřená vývěsní službou      osoba pověřená vývěsní službou 
 
                        ............................................................  ............................................................ 
                     podpis               podpis  

 
 
Obdrží jednotlivě: 
 

 OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno (prostřednictvím 
zmocněnce VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava) 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 
1304, 293 01 Mladá Boleslav (KRPS-259527/ČJ-2022-010706-KOM) 

 Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 2 

 Obec Bílá Hlína, Bílá Hlína 55, 295 01 Mnichovo Hradiště 

 Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 295 01 Mnichovo Hradiště 
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