
ŽÁDOST
 Městský úřad Turnov
 Odbor dopravy
 Antonína Dvořáka 335
 511 22 Turnov

V Turnově dne: Vyřizuje: Kontakt: Zakázkové číslo:

1.9.2017 Ing. Roman Balatka Maršík tel.:
email:

datová schránka:

605 911 428
roman@balatkamarsik.cz 
eyg6s8d

041 - B

VĚC: Žádost
ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA: Silnice III/2791 Jivina – havárie propustku
projektový stupeň / účel: DIO - částečná / úplná uzavírka, objížďka, přechodná úprava.

Na základě plné moci k zastupování společnosti Silnice LK žádám o následující úkony pro výše uvedenou akci:

a) Stanovení přechodné úpravy provozu na PK,

b) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečné / úplné uzavírky silnice III/02791,

na základě příslušných ustanovení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích.

Žadatel:
Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, tel.: 488 043 235.

Zastoupení:
Ing. Roman Balatka Maršík, Granátová 1916, 511 01 Turnov, IČ 02633469, tel.: 605 911 428, email: 
roman@balatkamarsik.cz, datová schránka: eyg6s8d

Důvod / Účel:
Oprava havárie propustku (propadlá konstrukce překladů, nestabilní kamenné zdivo opěr včetně čel, absence 
ochranného záchytného zařízení).

Umístění stavby:
Silnice III/2791, km 13,030, Obec Vlastibořice (564516), Katastrální území Vlastibořice (783463), pozemky p.č. 797/1 
(124 m2), 663/3 (2 m2), 669/4 (4 m2), 674/1 (47 m2), celkem 177 m2.

Dle stavebního povolení MěÚ Turnov, stavebního úřadu, zn. SÚ/658/17/JES, č.j. SU/17/1622/Jej ze dne 16.3.2017.

Termín:
Zahájení: Předběžně 11.9.2017, resp. souhlasím s úpravou / posunem termínu Silničním správním úřadem 

dle lhůt potřebných na projednání.

Doba realizace:   43 kalendářních dní

Ukončení: Předběžně 23.10.2017, resp viz poznámka k Zahájení.
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den datum Stavba:

1 4. září 2017

2 5. září 2017

3 6. září 2017

4 7. září 2017

5 8. září 2017

6 9. září 2017

7 10. září 2017

8 11. září 2017

9 12. září 2017

10 13. září 2017

11 14. září 2017

12 15. září 2017

13 16. září 2017

14 17. září 2017

15 18. září 2017

16 19. září 2017

17 20. září 2017

18 21. září 2017

19 22. září 2017

20 23. září 2017

21 24. září 2017

22 25. září 2017

23 26. září 2017

24 27. září 2017

25 28. září 2017

26 29. září 2017

27 30. září 2017

28 1. října 2017

29 2. října 2017

30 3. října 2017

31 4. října 2017

32 5.října 2017

33 6. října 2017

34 7. října 2017

35 8. října 2017

36 9. října 2017

37 10. října 2017

38 11. října 2017

39 12. října 2017

40 13. října 2017

41 14. října 2017

42 15. října 2017

43 16. října 2017

44 17. října 2017

spuštění silničního provozu s omezením zúžení vozovky v místě propustku

dokončovací práce

instalace zádržného systému - svodidel, ukončení omezení silniční dopravy

předání díla

odbednění žel. bet. říms včetně vnějších stran čel propustku

dokončení vtokové a výtokové části propustku

sejmutí provizorní vyrovnávací vrstvy a dokončení podkladních vrstev vozovky. Obsyp stavebních konstrukcí

pokládka AC vrstev vozovky

spuštění kyvadlově řízeného jednosměrného provozu střední částí vozovky

zřízení vtokové a výtokové části propustku

instalace bednění žel. bet. říms propustku

armování žel. bet. říms a betonáž

technologická přestávka

demontáž (vnitřních části) bednění čel propustku. Obsyp a obetonování trubky propustku

práce na výtokové části propustku

práce na vtokové části propustku

instalace podkladních vrstev vozovky včetně dosypání provizorní výpně do nivelety vozovky pro kyvadlový jednosměrný 

provoz na komunikaci III/2791

rezerva

demontáž bednění ze spodních částí čel propustku a příčného prahu. Zásyp výkopu včetně hutnění. Instalace podkladních 

vrstev ze ŠD a betonu pod korungovanou trubku propustku

instalace korungované trubky propustku a její částečné obertonování. Zřízení bednění vrchní části čel propustku

dokončení bednění vrchních částí čel propustku a instalace armatůry v těchto částech čel.

rezerva

betonáž vrchních částí čel propustku

technologická přestávka

hloubení stavebních jam pro základy čel. propustku a příčného prahu. Prohloubení a vyčišzění rigolu za výtokem

instalace podkladních vrstev pod žel. bet. čela propustku včetně ukončujícího příčného prahu

zřízení bednění spodní části čel propustku (šíře 100 cm) a příčného prahu

instalace armatury čel propustku a betonáž spodní (široké) části čel. propustku a příčného prahu

technologická přestávka

technologická přestávka

úplná 

uzávěrka 

provozu

jednosměrný 

kyvadlový 

ř.provoz

Silnice III/2791 Jivina - havárie propustku

Harmonogram prací
skrývka AC a konstrukčních vrstev vozovky včetně demolice stávajícího propustku



spuštění silničního provozu s omezením zúžení vozovky v místě propustku

dokončovací práce

instalace zádržného systému - svodidel, ukončení omezení silniční dopravy

předání díla

odbednění žel. bet. říms včetně vnějších stran čel propustku

dokončení vtokové a výtokové části propustku

sejmutí provizorní vyrovnávací vrstvy a dokončení podkladních vrstev vozovky. Obsyp stavebních konstrukcí

pokládka AC vrstev vozovky

spuštění kyvadlově řízeného jednosměrného provozu střední částí vozovky

zřízení vtokové a výtokové části propustku

instalace bednění žel. bet. říms propustku

armování žel. bet. říms a betonáž

technologická přestávka

demontáž (vnitřních části) bednění čel propustku. Obsyp a obetonování trubky propustku

práce na výtokové části propustku

práce na vtokové části propustku

instalace podkladních vrstev vozovky včetně dosypání provizorní výpně do nivelety vozovky pro kyvadlový jednosměrný 

provoz na komunikaci III/2791

rezerva

demontáž bednění ze spodních částí čel propustku a příčného prahu. Zásyp výkopu včetně hutnění. Instalace podkladních 

vrstev ze ŠD a betonu pod korungovanou trubku propustku

instalace korungované trubky propustku a její částečné obertonování. Zřízení bednění vrchní části čel propustku

dokončení bednění vrchních částí čel propustku a instalace armatůry v těchto částech čel.

rezerva

betonáž vrchních částí čel propustku

technologická přestávka

hloubení stavebních jam pro základy čel. propustku a příčného prahu. Prohloubení a vyčišzění rigolu za výtokem

instalace podkladních vrstev pod žel. bet. čela propustku včetně ukončujícího příčného prahu

zřízení bednění spodní části čel propustku (šíře 100 cm) a příčného prahu

instalace armatury čel propustku a betonáž spodní (široké) části čel. propustku a příčného prahu

technologická přestávka

technologická přestávka

Silnice III/2791 Jivina - havárie propustku

Harmonogram prací
skrývka AC a konstrukčních vrstev vozovky včetně demolice stávajícího propustku

poznámky









 
 

 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 
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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. 

mailto:viktor.liska@kraj-lbc.cz
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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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