
 
 

 Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 610 • fax: + 420 485 226 272 

e-mail:doprava@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508   

Datová schránka: c5kbvkw 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 

odbor dopravy 

Datovou schránkou 

 

Městský úřad Turnov 

Odbor dopravní 

 
 

 
 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ                                   
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA 

E-MAIL                   
LIBEREC 

KULK 60003/2017/280.8./Ls Ing. Viktor Liška /277 

viktor.liska@kraj-lbc.cz    

9. srpna 2017 

 

  

 

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/2791 v Jivině 

(z hlediska veřejné linkové dopravy) 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD KÚLK), jako dotčený dopravní úřad 

dle ust. § 34 odst. 1 písm. b) a § 10 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o SD), a dle ust. § 39 odst. 2 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 spol. Silnice LK a.s. (zastoupené p. Ing. 

Romanem Balatkou Maršíkem) k částečné a úplné uzavírce na sil.č. III/2791 v Jivině (místní část 

Vlastibořic) v místě havárie propustku, z důvodu jeho opravy, v termínu: 

 

částečná uzavírka: 21. 8. 2017 (pondělí) až 15. 10. 2017 (neděle) 

úplná uzavírka: 3-4 týdny ve výše uvedeném období 

(termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Městským 

úřadem Turnov, odborem dopravním, který je dle ust. § 24 odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.  

 

KÚLK OD souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících 

se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností: 

 

 Uzavírkou bude dotčena většina spojů linky 670363 dopravce BusLine a.s. (10 spojů 

v pracovní dny, žádný spoj o víkendech a svátcích). 

 Po dobu částečné uzavírky bude dotčeným spojů uvedené linky umožněn průjezd úsekem 

dopravního omezení. 

 Po dobu úplné uzavírky budou dotčené spoje odkloněny po objízdné trase společně s ostatní 

dopravou po místních komunikacích přes střed osídlení Jiviny. 
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 Po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice dojde k dočasné změně obsluhy zastávky 

dotčenou linkou: 

Vlastibořice,Jivina – dočasně přemístěna o cca 70m blíže ke Vlastibořicím (před čp. 34) 

 Žadatel zajistí, možno ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s., umístění přenosných 

označníků (a případného dalšího nezbytného dopravního značení) dočasně přemístěné 

zastávky a zapracování do příslušného DIO, které bude schváleno příslušným orgánem 

Policie ČR. Přesný termín zahájení přesunutí zastávky (a tedy i úplné uzavírky) oznámí 

žadatel dopravci BusLine a.s. minimálně 3 pracovní dny předem. 

 Žadatel, možno ve spolupráci s dopravcem, zajistí vyvěšení informace o dočasném přesunutí 

zastávky na jejím stálém místě. 

 Žadatel zajistí, v případě že by si to zvýšený provoz na místních komunikacích vyžadoval 

(ve fázi úplné uzavírky), řízení provozu na nejstísněnějším úseku místních komunikací 

světelnou signalizací. 

 Žadatel (stavebník) bude o případném dřívějším ukončení a zprůjezdnění předmětné 

uzavírky (zejména fáze úplné uzavírky) bezodkladně informovat dopravce BusLine a.s. – 

ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396, dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz, 

tel.: +420 725 311 020 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000. 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

 

 
Na vědomí: 

1. Obec Vlastibořice – datovou schránkou 

2. Ing. Roman Balatka Maršík – e-mailem: roman@balatkamarsik.cz  

3. BusLine a.s. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz  

4. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: petr.machek@korid.cz; dispecink@korid.cz 
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