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Městský úřad Turnov
odbor dopravní

NnŠEČÍslo_tpoNecÍ

KULK

41 002120

I

5

1280.8./Ls

opnÁwĚNÁ ÚŘEoNi oSoBA/LINKA
E-MAIL
Ing. Viktor Liška 1277
v

LIBEREC

22. června2015

iktor. l iska(íDkraj -lbc.cz

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/2793
ve Vlastibořicích
(z hlediska veřejné linkové dopravy)

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen oD KULK), jako dotčený dopravní úřad
dle ust' $ 34 odst. 1 písm. b) a $ 10 odst. 3 zákona č. nIlI994 Sb., o silničnídopravě, ve znění
pozdějšíchpředpisů(dále jen zákon o SD), a dle ust' $ 39 odst.2 písm. g) Vyhlášky Ministerstva
dopravy Čne. IO4|I997 Sb., kterou se provádí zákon č. l3l1997 Sb., o pozemních komunikacích,
níŽe uvádí souhlas dopravního úřadu, na základě Žádosti společnosti ZIKUDA - vodohospodářské
stavby spol. s r.o., k úplnéuzavírce na sil.č. ilIl2793 ve Vlastibořicích (v úseku od křiŽ. se sil.č.
III|2791 po střed obce, s vyloučenímprovozu zastávky Vlastibořice',obec) z důvodu rekonstrukce
vodovodu v termínu:

od 13. 7.2015 (pondělí) do 31. 10. 2015 (stlbota)
(termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničnímsprávním úřadem)
Tento souhlas se Stane součástírozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Městským
úřadem Turnov, odborem dopravním, ktery je dle ust. $ 24 odst. 2) zákona č. I3lI99] Sb., o
pozemních komunikacích' příslušným silničnímsprávním úřadem.

rÚrr
se

OD souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění nlže uvedených požadavkůtýkajících
veřejné linkové doprar,y, které vyplývaji z nížeuvedených skutečností:

.
o

Uzavírkou bude dotčena linka č. 670363 dopravce Busline a.s. (11 spojů v pracovní dny,
Žádný spoj o sobotách, nedělích a svátcích).
Dotčenéspoje uvedené linky nebudou po dobu uzavírky zajíždéts využitím sl]t.č.IIl2793 a
MK do zastávky Vlastibořice ,,obec, v úseku Jivina _ Sedlíšt'ka neopustí s1l.č' UIl2791.

Kraiský úřad Libereckého kraie

IJ Jezu 64212a. 46 I 80 Liberec 2 . Lel.: + 420 485 226 6 I 0 . fax. + 420 485 226 272
b a1-lbc'cz . lČ: 7089 l 508 . D]Č: cZ7089 l 508
e_mail:doprava@kraj_lbc.cz .

Datová schránka: c5kbvkw
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KULK

4',700212015

Souhlas DU s uzavírkou íveř.

r

Vlivem výlukového zktáceni trasy dojde k dočasnémuneobsloužení/přesunutí zastávek
dotčenélinky:

Vlastibořice,,obec _bez náhrady, cestujícíbudou odkázáni na nejbližšíobsluhovanou
zastávku Vlastibořice,,Příhon (vzdálenou cca 550m), která bude dočasně přemístěna na sil.č.
rrU2t91
Vlastibořice,,Příhon _ zastávka bude dočasně přemístěna o cca 50m, z MK na sil.č. ilIl279l

.

(nejlépe do krátkého úseku mezi dvěma odbočkami na

MK' viztaké níže)

Žadatel zajisti doplnění dočasných označníkůzastávky Vlastibořice,,Příhon na sil.č. IIl2791

do příslušnéhoDIo schváleného příslušným orgánem Policie ČR, následně pak zajistí
zŤizení dočasných nástupišť této zastávky (např. v podobě zakytí silničního příkopu panely)
a případnéhodalšíhodopravního značenídle požadavku Policie ČR, ve spolupráci s
dopravcem Busline a.s. také osazení dočasných označníkůtéto zastávky na stanoveném

.
r
.

místě.

Žadate|

Ve spolupráci s

dopravcem

Busline a.S. zajistí informování cestujících

prostřednictvím vývěsek na obou dočasně omezených zastávkách (vč. náhradních možností
spojení).
Dopravce Busline a.s. připraví qýlukový jizdní řád dotčenélinky a předloží jej ke schválení
dopravnímu úřadu.

Žadatel bude o případném dřívějšímzprůjezdnění předmětné uzavírky bezodkladně
informovat dopravce Busline a.s. - ondrej.polak@bLrsline.cz, tel.: +420 724 257 396 a

dopravní úřad _ l iktor.lisi<a@kra.i-1bc.cz , tel.: +420 725 311 020'

Ing. Jan Cáp
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:
1. obec Vlastibořice - datovou schránkou
2. ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. - e-mailem: kotatkcr@ziktrcla.cz
3. Busline a.s. - e-mailem: onclrrj.polak@busline.cz
4. KozuD LK, spol. s Í.o. - e-mailem: vaclav"gebousky@koricl.cz

2t2

