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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. III/2825 v Žernově
(z hlediska veřejné linkové dopravy)
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti (dále jen ODO 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 „zákona“), 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 příslušného silničního správního
úřadu, k úplné uzavírce sil.č. III/2825 v Žernově, z důvodu rekonstrukce silnice, v termínu:
1. fáze
od 12.07.2021 (pondělí) do 25.07.2021 (neděle)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
2. fáze
od 26.07.2021 (pondělí) do 31.08.2021 (úterý)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
3. fáze
od 01.09.2021 (středa) do 30.09.2021 (čtvrtek)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
4. fáze
od 01.10.2021 (pátek) do 08.11.2021 (pondělí)
T 485 226 904
E lubos.tomicek@kraj-lbc.cz
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(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným
Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.

ODO KÚ LK souhlasí s předmětnou úplnou uzavírkou při splnění níže uvedených
požadavků týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených
skutečností:

1. fáze (úplná uzavírka v úseku Podtýn – Sýkořice)
 Úplnou uzavírkou v průběhu 1. fáze rekonstrukce komunikace budou dotčeny spoje
linek 670542 (vybrané) a 670553 (vybrané) dopravce BusLine LK s.r.o.
 Po dobu trvání uzavírky v rámci 1. fáze budou:
- dotčené liché spoje linky 670542 vedeny po objízdné trase po II/282 – Václaví –
II/282 – Lestkov – II/282 – II/283 – Tatobity – II/283 – Žlábek – II/283 – (variantně
po II/283 přímo na Zelený háj) – III/2825 – Žernov – III/2825 – Sýkořice – III/2826
– Křečovice – III/2826 – Veselá – III/2836 – Zelený háj – dále po pravidelné trase;
obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru
- dotčené liché spoje linky 670553 vedeny po objízdné trase po II/282 – Václaví –
II/282 – Lestkov – II/282 – II/283 – Tatobity – II/283 – Žlábek – II/283 – III/2825
– Žernov – III/2825 – Sýkořice – III/2826 – Křečovice – III/2826 – Veselá – III/2836
– dále po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném
směru
 Žadatel o uzavírku, možno ve spolupráci s dopravcem BusLine LK s.r.o., zřídí pro 1.
fázi dočasné/provizorní stanoviště zast. Žernov,Sýkořice,rozc.; ODO KÚ LK
doporučuje přenosný označník instalovat na III/2826 v blízkosti vjezdu do
zemědělského družstva (čp. 17) – ODO KÚ LK požaduje doplnit přesnou lokalizaci do
příslušného DIO

2. fáze (úplná uzavírka v úseku Podtýn – Žernov)
 Úplnou uzavírkou v průběhu 2. fáze rekonstrukce komunikace budou dotčeny spoje
linek 670542 (vybrané) a 670553 (vybrané) dopravce BusLine LK s.r.o.
 Po dobu trvání uzavírky v rámci 2. fáze budou:
- dotčené liché spoje linky 670542 vedeny po objízdné trase po II/282 – Václaví –
II/282 – Lestkov – II/282 – II/283 – Tatobity – II/283 – Žlábek – II/283 – (variantně
závlekem po III/2825 do Žernova a nazpět) – II/283 – Zelený háj – (variantně
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závlekem po III/2836 do Veselé a nazpět) – dále po pravidelné trase; obdobně,
v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru
- dotčené liché spoje linky 670553 vedeny po objízdné trase po II/282 – Václaví –
II/282 – Lestkov – II/282 – II/283 – Tatobity – II/283 – Žlábek – II/283 – Zelený
háj – III/2836 – Veselá – dále po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro
sudé spoje v opačném směru
Žadatel o uzavírku, možno ve spolupráci s dopravcem BusLine LK s.r.o., zřídí pro
2. fázi dočasné/provizorní stanoviště zast. Veselá,,host.; ODO KÚ LK doporučuje
přenosný označník instalovat na III/2836 v blízkosti Jednoty (čp. 29) – ODO KÚ LK
požaduje doplnit přesnou lokalizaci do příslušného DIO

3. fáze (úplná uzavírka v úseku Sýkořice – Žernov)
 Úplnou uzavírkou v průběhu 3. fáze rekonstrukce komunikace budou dotčeny spoje
linky 670542 (vybrané) dopravce BusLine LK s.r.o.
 Po dobu trvání uzavírky v rámci 3. fáze budou:
- dotčené liché spoje linky 670542 vedeny po standardní/objízdné trase od Podtýnu
po III/2825 – Sýkořice – III/2826 – Křečovice – III/2826 – Veselá – III/2836 –
Zelený háj – (variantně závlekem po II/283 – Žlábek – II/283 – III/2825 – Žernov
a nazpět na Zelený háj) – dále po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro
sudé spoje v opačném směru
- linka 670553 již nedotčena

4. fáze (úplná uzavírka v úseku Hromada – Žlábek)
 Úplnou uzavírkou v průběhu 4. fáze rekonstrukce komunikace budou dotčeny spoje
linky 670542 (vybrané) dopravce BusLine LK s.r.o.
 Po dobu trvání uzavírky v rámci 4. fáze budou:
- vybrané liché spoje linky 670542 vedeny od Sýkořice závlekem do Žernova
a nazpět – dále po standardní/objízdné trase ve směru Křečovice/Veselá/Zelený háj
- linka 670553 již nedotčena






ODO KÚ LK si vyhrazuje, aby v průběhu částečných uzavírek v rámci všech dílčích
fází byl průjezd BUS umožněn, s tím, že za žádných okolností nebude zamezeno vjezdu
BUS do úseku dané částečné uzavírky
Obsluha zastávek na objízdné trase se dopravním úřadem ODO KÚ LK připouští
Veškerá finální výluková opatření budou stanovena ve výlukových jízdních řádech
dotčených linek
Žadatel o uzavírku, opět možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK
s.r.o., zajistí pro každou fázi zvlášť výlep informací o změnách ve veřejné linkové
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dopravě na těch zastávkách, na nichž bude omezena, resp. změněna jejich obsluha;
ODO KÚ LK doporučuje tyto informace vyvěsit též v lokálních uzlech veřejné linkové
dopravy, a to alespoň v zast. Rovensko p.Tr.,,nám., Semily,,aut.nádr. a Lomnice
n.Pop.,,aut.nádr.
Dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové
JŘ přímo (670542 a 670553) a nepřímo (670550) dotčených linek a předloží je ke
schválení dopravnímu úřadu
Žadatel bude o případném dřívějším (či naopak pozdějším) zprůjezdnění předmětné
úplné uzavírky bezodkladně informovat dopravce BusLine LK s.r.o. –
jakub.hanzlik@busline.cz, tel.: +420 604 381 856, dopravní úřad –
lubos.tomicek@kraj-lbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL –
dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000

Ing. Monika Šulcová
vedoucí odboru dopravní obslužnosti
Na vědomí:
1. Město Turnov – datovou schránkou + e-mailem: p.vanatko@mu.turnov.cz
2. Obec Žernov – datovou schránkou
3. Obec Veselá – datovou schránkou
4. Město Rovensko pod Troskami – datovou schránkou
5. Obec Radostná pod Kozákovem – datovou schránkou
6. Obec Tatobity – datovou schránkou
7. Obec Stružinec – datovou schránkou
8. Dopravní značení Smržovka s.r.o. – datovou schránkou
9. M - SILNICE a.s. – datovou schránkou
10. BusLine LK s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: ondrej.polak@busline.cz;
jakub.hanzlik@busline.cz; jan.libensky@busline.cz
11. KORID LK, spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.louda@korid.cz;
dispecink@korid.cz; tu@korid.cz
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