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Souhlas DÚ s úplnou uzavírkou sil.č. II/283 v obci  

Radostná pod Kozákovem 
(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 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 oznámení Městského úřadu v Turnově, odboru 

dopravního, který obdržel žádost společnosti SaM silnice a mosty a.s., na úplnou uzavírku 

sil.č. II/283 v Radostné pod Kozákovem, z důvodu opravy mostu ev.č. 283-004, v termínu: 

 

od 3.4.2023 (pondělí) do 31.7.2023 (pondělí) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

 

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným 

Městským úřadem Turnov, odbor dopravní, 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: 

• Uzavírkou sil.č. II/283 v Radostné pod Kozákovem budou přímo (resp. změnou 

trasy) dotčeny spoje linek 670730, 670542, 670546, 670550 a nepřímo (resp. časovým 

posunem) dotčeny spoje linek 670310, 670555, 670502, 670553 dopravce 
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BusLine LK, s.r.o., a dále přímo dotčené spoje linky 671730 dopravce ČSAD Střední 

Čechy, a.s. a spoje linky 169222 dopravce Michal Pelc (celkem desítky průjezdů spojů 

v pracovní den a jednotky obousměrných průjezdů spojů o víkendu a ve vybrané statní 

svátky) 

Po dobu úplné uzavírky pojedou spoje linek po objízdné trase přes sil.č. III/2825 a 

dále sil. č. II/282 přesněji dle odkazů níže: 

• 670730 a 671730 po trase viz odkaz https://mapy.cz/s/palumefevu 

• 670546 a 670550 po trase viz odkaz https://mapy.cz/s/nakevotuco 

• 670542/6 a 670542/7 po trase viz odkaz https://mapy.cz/s/detasegosa  

Po dobu úplné uzavírky dojde k časovým posunům spojů těchto linek. 

• 670310 

• 670555 

• 670502 

• 670553 

• Po dobu trvání úplné uzavírky na sil.č. II/283 v obci Radostná pod Kozákovem 

dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek pro výše zmíněné linky: 

Tatobity,,Žlábek – obsluhována navíc spoji linek 670730 a 671730 

Tatobity – neobsluhována spoji linek 670730 a 671730 

Žernov,Sýkořice,rozc. – obsluhována navíc spoji linek 670550, 670546 

Rovensko p.Tr.,Václaví – obsluhována navíc spoji linek 670550, 670546 a neobsluhována 

670542 

Radostná p.Kozákovem,Lestkov - obsluhována na náhradním/dočasném stanovišti (dle 

schválené DIO spoji linek 670550, 670546  

Radostná p.Kozákovem,Lestkov,pod skálou - neobsluhována všemi spoji bez náhrady 

Tatobity,,u Studníčků – neobsluhována všemi spoji bez náhrady 

• Dopravci připraví výlukové jízdní řády na výše uvedené linky ve spolupráci s KORID 

LK, spol. s r.o. a předloží je dopravnímu úřadu ke schválení. 

• Žadatel zajistí umístění zákazových značek z důvodu zastavování na 

náhradním/dočasném stanovišti a dále zákazové značky pro průjezd BUS na parkovišti 

za obecním úřadem v Tatobitech. 

• Žadatel bude v případě změny termínu uzavírky bezodkladně informovat:  

• dopravce BusLine LK s.r.o. – jan.libensky@busline.cz, tel.: +420 603 817 880 

dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. – mejzr@csad-sc.cz  tel.: +420 737 229 507 

dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, tel.: +420 485 226 277 a  

dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000 

 

 

 

Ing. Monika Šulcová 

vedoucí odboru dopravní obslužnosti 
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Na vědomí: 

1. Městský úřad Turnov – datovou schránkou + e-mailem: p.vanatko@mu.turnov.cz 

2. Obec Tatobity – datovou schránkou 

3. Obec Radostná pod Kozákovem – datovou schránkou 

4. Obec Žernov – datovou schránkou 

5. Obec Rovensko pod Troskami – datovou schránkou 

6. SaM silnice a mosty a.s.– datovou schránkou  

7. BusLine LK, s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.libensky@busline.cz; 

ondrej.polak@busline.cz  

8. ČSAD Střední Čechy, a.s. – datovou schránkou + e-mailem: mejzr@csad-sc.cz  

9. Michal Pelc – datovou schránkou 

10. KORID LK, spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.louda@korid.cz; 

dispecink@korid.cz; tu@korid.cz 
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