Krajský úřad Libereckého kraje

odbor dopravy

Datovou schránkou

Magistrát města Liberec
odbor dopravy

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ

KULK 16184/2021/280.8/Pp

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA
E-MAIL

LIBEREC

Ing. Pavla Porkertová/277
pavla.porkertova@kraj-lbc.cz

5. března 2021

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou
na sil.č. III/2784 v úseku Horní Hanychov – Výpřež – pro rok 2021
(z hlediska veřejné linkové dopravy)

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD KÚ LK), jako dotčený dopravní úřad
dle ust. § 34 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o SD), a dle ust. § 39 odst. 1 písm. g) Vyhlášky Ministerstva
dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
níže uvádí souhlas dopravního úřadu, na základě žádosti firmy VIATEX s.r.o., zastupující stavebníka
firmu EUROVIA CS, a.s., k úplné uzavírce na sil.č. III/2784 v úseku Horní Hanychov – Výpřež,
z důvodu rekonstrukce komunikace, v termínu:
od 06.04.2021 (úterý) do 30.06.2021 (středa)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným Magistrátem
města Liberec, odborem dopravy, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.

OD KÚ LK souhlasí s předmětnou úplnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků
týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:
 Úplnou uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linek 540080, 540086 a 540270 dopravce
ČSAD Liberec, a.s. (celkem cca 60 obousměrných průjezdů spojů v pracovní den, celkem cca
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20 obousměrných průjezdů spojů v sobotu a celkem cca 20 obousměrných průjezdů spojů
v neděli a ve vybrané státní svátky) + nepřímo vybrané spoje linky 540276 (a příp. linky
540081) dopravce ČSAD Liberec, a.s.
OD KÚ LK si vyhrazuje, aby žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD
Liberec, a.s. zřídil dočasné/provizorní stanoviště zast. Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky
(přenosný označník umístit vhodně do jízdy dotčených spojů linky 540270 přijíždějících po
objízdné trase od Českého Dubu, tzn. na sil.č. III/27239)
Po dobu trvání úplné uzavírky budou:
- vybrané liché spoje linky 540080 vedeny pouze v úseku Světlá pod Ještědem – Český Dub
(variantně přes Javorník, resp. Modlibohov, resp. Sobákov); obdobně, v opačném pořadí, pro
vybrané sudé spoje v opačném směru, rovněž s využitím výše uvedených variant; v Českém
Dubu ve směru do Liberce vytvořeny návaznosti na spoje linky 540081 a/nebo výlukově
vedené spoje linky 540270
- vybrané liché spoje linky 540080 vedeny v úseku Světlá pod Ještědem – Český Dub –
(Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec po sil.č. II/278 a I/35; obdobně, v opačném pořadí, pro
vybrané sudé spoje v opačném směru
- liché spoje linky 540086 vedeny po objízdné trase z Liberce přes Rynoltice a Janovice
v Podještědí po sil.č. I/35, I/13, III/27244 a III/27241 do Žibřidic (formou radiobusu
s možností obsluhy zast. Křižany,Žibřidice,křiž.) do zast. Křižany,Žibřidice,škola – dále po
své licenční trase s opačným pořadím obsluhy zastávek až do zast. Křižany,,hor.ves, kde svou
jízdu ukončí; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru, kdy vybraný
sudý spoj provede závlek do zast. Křižany,,žel.st., příp. jiný sudý spoj variantně, formou
radiobusu, provede závlek do Zdislavy



- vybrané liché spoje linky 540270 vedeny ihned po objízdné trase z Liberce (zast.
Liberec,,aut.nádr.) přes Hodkovice nad Mohelkou, Český Dub (s obsloužením zast. Český
Dub,,nám.) po sil.č. I/35, II/278 a III/2783 do Světlé pod Ještědem-Doleních Pasek (zast.
Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky obsluhována na dočasném/provizorním stanovišti) – dále po
své pravidelné trase směr Osečná/Hamr na Jezeře/Stráž pod Ralskem; obdobně, v opačném
pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru
- ostatní liché spoje linky 540270 vedeny po své pravidelné trase až do zast.
Liberec,,Banskobystrická – MK ul. Kubelíkova – sil.č. III/2784 ul. České mládeže – sil.č. I/35
– dále po totožné objízdné trase jako vybrané liché spoje (viz výše); obdobně, v opačném
pořadí, pro ostatní sudé spoje v opačném směru
- vybrané spoje linky 540276 variantně nahrazeny vybranými spoji linky 540086, tzn. pouze
technologická souvislost mezi dvěma linkami
Po dobu trvání úplné uzavírky na sil.č. III/2784 v úseku Horní Hanychov – Výpřež dojde
k dočasným změnám obsluhy zastávek:
Liberec,Františkov,sídl. – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji
linky 540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
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Liberec,,Husitská – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky
540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,Kubelíkova – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky
540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,Banskobystrická – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji
linky 540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,České mládeže – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,,Spáleniště – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov,u lanovky – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov,Na Výpřeži – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Světlá p.Ještědem,Semerink – obsluhována vybranými spoji linky 540080; spoji linek
540086 a 540270 neobsluhována
Světlá p.Ještědem,Hoření Paseky – obsluhována vybranými spoji linky 540080; linkou
540270 neobsluhována
Světlá p.Ještedem,Hodky – obsluhována všemi spoji linky 540080 a vybranými spoji linky
540270
Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.stř. – obsluhována vybranými spoji linky 540080 (v
rozsahu přibližně odpovídajícímu standardnímu stavu); a dále obsluhována vybranými spoji
linky 540270
Český Dub,Starý Dub – obsluhována všemi spoji linky 540080 a vybranými spoji linky
540270
Český Dub,,nám. – spoji linky 540080 standardně obsluhována; spoji linky 540270 navíc
obsluhována
Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky – vybranými spoji linky 540080 a 540270 (zajíždějícími do
zast. Světlá p.Ještědem,Hoření Paseky a zpět) standardně obsluhována na stálém stanovišti;
ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována na dočasném/provizorním stanovišti
Křižany,Žibřidice,křiž. – variantně navíc obsluhována spoji linky 540086 formou radiobusu
Žadatel, možno opět ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD Liberec, a.s., zajistí
vyvěšení informace o dočasných změnách obsluhy výše uvedených zastávek PAD; dopravní
úřad nadto doporučuje, aby informace o této náročné uzavírce byla vyvěšena rovněž v uzlech
veřejné linkové dopravy, a to minimálně v zast. Liberec,,aut.nádr., Český Dub,,nám. a Stráž
p.Ralskem,,aut.st.
Dopravce ČSAD Liberec, a.s. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové jízdní
řády dotčených linek 540080, 540086, 540270 a 540276 a předloží je ke schválení
dopravnímu úřadu
Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné úplné
uzavírky bezodkladně informovat minimálně dopravce ČSAD Liberec, a.s. –
pavel.simera@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252, dopravní úřad – pavla.porkertova@krajlbc.cz, tel.: +420 485 226 277 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.:
+420 704 702 000
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Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:
1. Statutární
město
Liberec
–
datovou
schránkou
+
e-mailem:
rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz; fricova.jana@magistrat.liberec.cz
2. Obec Světlá pod Ještědem – datovou schránkou
3. Obec Křižany – datovou schránkou
4. Městys Zdislava – datovou schránkou
5. Město Český Dub – datovou schránkou
6. Obec Janův Důl – datovou schránkou
7. VIATEX s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: lang@viatex.cz
8. EUROVIA CS, a.s. – datovou schránkou
9. ČSAD Liberec, a.s. – datovou schránkou + e-mailem: pavel.simera@csadlb.cz;
martin.liska@csadlb.cz
10. KORID LK, spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.rozensky@korid.cz;
jaroslav.smistik@korid.cz; dispecink@korid.cz; tu@korid.cz
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