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OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA
E-MAIL

LIBEREC

Ing. Viktor Liška /277
viktor.liska@kraj-lbc.cz

14. září 2015

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/2787 a II/278
v úseku Hodkovice n.M. – Český Dub
(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 sportovního klubu KC Kooperativa SG
Jablonec nad Nisou k úplné jednosměrné uzavírce na sil.č. III/2787 a II/278 v úseku Hodkovice
n.M. – Český Dub (se zachováním průjezdu vozidel po sil.č. III/2787 ve směru tam a po sil.č.
II/278 ve směru zpět), z důvodu pořádání závodů v silniční cyklistice, v termínu:
20. 9. 2015 (neděle) od 9:30 do 14:00
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Magistrátem
města Liberce, odborem dopravy, 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 budou dotčeny 3 spoje linky 540081 dopravce ČSAD Liberec, a.s. (v době
časového vymezení, ostatní spoje jedou mimo něj).
 Dotčený spoj 104 linky 540081 (ze zast. Český Dub,,nám. odj. 9:30), který je obvykle veden
přes Vlčetín, po MK do Bílé a přes Petrašovice do Hodkovic, bude ze zastávky
Bílá,Vlčetín,dol.ves odkloněn po sil.č. II/278 přes Bohdánkov do Hodkovic, náhradou na
této objízdné trase zastaví na všech nácestných zastávkách.
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Dotčený spoj 103 linky 540081 (ze zast. Hodkovice n.Mohelkou,,křiž. odj. 11:59), který je
obvykle veden po sil.č. II/278 přes Bohdánkov a Vlčetín do Českého Dubu, bude křiž. sil.č.
II/278 a III/2787 odkloněn po sil.č. III/2787 přes Petrašovice a Sobotice do Českého Dubu,
náhradou na této objízdné trase zastaví na všech nácestných zastávkách a pojede se
zvýšenou opatrností s ohledem na účastníky závodu
Dotčený spoj 106 linky 540081 (ze zast. Český Dub,,nám. odj. 13:30), který je obvykle
veden po sil.č. II/278 přes Vlčetín a Bohdánkov do Hodkovic, pojede ve své pravidelné trase
se zvýšenou opatrností s ohledem na účastníky závodu.
Spoji 101 linky 540081 (ze zast. Hodkovice n.Mohelkou,,křiž. odj. 9:14), který je obvykle
veden přes Bohdánkov a Vlčetín do Českého Dubu (příj. do zast. Český Dub,,nám. 9:29),
bude ještě umožněn průjezd po sil.č. II/278 v protisměru závodu bez omezení.
Vlivem výlukového zkrácení/odklonění trasy dojde k dočasnému neobsloužení/omezení
provozu/přesunutí zastávek dotčenými linkami:
Bílá,Kohoutovice,odb. – po dobu uzavírky bude pro spoj 104 linky 540081 vynechána bez
náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Hodkovice
n.Mohelkou,,křiž. (vzdálenou cca 1,8km)
Bílá,Petrašovice – po dobu uzavírky bude pro spoj 104 linky 540081 nahrazena zastávkou
Bílá,Petrašovice,odb.do obce (vzdálenou cca 1,3km)
Bílá,,odb. – po dobu uzavírky bude pro spoj 104 linky 540081 vynechána bez náhrady,
cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Bílá,Vlčetín,dol.ves
(vzdálenou cca 2km)
Bílá,Petrašovice,odb.Žďárek – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081
vynechána bez náhrady, navíc bude obsloužena spojem 104 linky 540081 v opačném směru
Bílá,Petrašovice,odb.do obce – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 nahrazena
zastávkou Bílá,Petrašovice (vzdálenou cca 1,3km), navíc bude obsloužena spojem 104 linky
540081 v opačném směru
Bílá,Bohdánkov – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 vynechána bez
náhrady, navíc bude obsloužena spojem 104 linky 540081 v opačném směru
Bílá,Vlčetín,hor.ves – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 nahrazena
zastávkou Bílá,,odb. (vzdálenou cca 2,5km), navíc bude obsloužena spojem 104 linky
540081 v opačném směru
Bílá,Vlčetín,dol.ves – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 nahrazena
zastávkou Bílá,,odb. (vzdálenou cca 2km)
Proseč p.Ještědem,Domaslavice – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081
vynechána bez náhrady
Proseč p.Ještědem – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 vynechána bez
náhrady
Český Dub,,u cihelny – po dobu uzavírky bude pro spoj 103 linky 540081 vynechána bez
náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Český Dub,,nám.
(vzdálenou cca 1,7km)
Žadatel ve spolupráci s dopravcem ČSAD Liberec, a.s. zajistí informování cestujících
prostřednictvím vývěsek na všech dočasně neobsloužených či provozně omezených
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zastávkách (vč. náhradních možností spojení).
Žadatel bude o případném dřívějším či naopak pozdějším ukončení a zprůjezdnění
předmětné uzavírky bezodkladně informovat dopravce ČSAD Liberec, a.s. –
pavel.wolf@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252 a dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz,
tel.: +420 725 311 020.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
Na vědomí:
1. Město Český Dub – datovou schránkou
2. Obec Bílá – datovou schránkou
3. Obec Proseč pod Ještědem – datovou schránkou
4. KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou – e-mailem: kc.jablonec@seznam.cz
5. ČSAD Liberec a.s. – e-mailem: pavel.wolf@csadlb.cz
6. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: jan.rozensky@korid.cz
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