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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/29042 v TanvalduÚdolí Kamenice (nový termín)
(z hlediska veřejné linkové dopravy)

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD 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 žádosti firmy Dopravní značení Smržovka s.r.o.
(zastupující na základě plné moci stavebníka Integra stavby a.s.), k úplné uzavírce na sil.č.
III/29042 v Tanvaldu, v úseku od křiž. sil.č. III/29041 a III/29042 k čp. 151 (ve směru do Jiřetína
pod Bukovou), z důvodu frézování vozovky a pokládky asfaltového povrchu/živice, v
předpokládaném termínu:
18.04.2019 od 07:30h (čtvrtek)
pouze lokalita křiž. sil.č. III/29041 a III/29042
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
od 23.04.2019 (úterý) do 26.04.2019 (pátek)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Souhlas OD KÚ LK se stane součástí rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané
Městským úřadem Tanvald, odborem dopravy, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.
OD KÚ LK souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících
se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:
 Úplnou uzavírkou předmětné komunikace dne 18.04.2019 budou přímo dotčeny spoje linky
530744 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 7 průjezdů spojů předmětnou uzavírkou ve
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čtvrtek 18.04.2019)
Úplnou uzavírkou předmětné komunikace od 23.04.2019 do 26.04.2019 budou přímo
dotčeny vybrané spoje linky 530744 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 7 průjezdů
spojů předmětnou uzavírkou v pracovní dny), a nepřímo vybraný spoj linky 530740
(případně i vybrané spoje linky 530741) dopravce BusLine LK s.r.o.
OD KÚ LK si vyhrazuje, aby žadatel zajistil u stavebníka přednostní zahájení stavebních
prací v prostoru křiž. sil.č. III/29041 a III/29042 dne 18.04.2019, z důvodu, že se jedná
o den velikonočních prázdnin, přičemž obsluha zast. Tanvald,,Údolí Kamenice veřejnou
linkovou dopravou nebude bezprostředně nutná; OD KÚ LK v tomto bodě zároveň žádá,
aby stavební práce v prostoru předmětné křižovatky byly dne 18.04.2019 započaty až po
07:30, s tím, že ještě bude závlek spoji č. 2 linky 530740 do zast. Tanvald,,Údolí Kamenice
(zast. Tanvald,,Údolí Kamenice obsluhuje v 07:25) bezpodmínečně umožněn, a zároveň
bude tomuto spoji umožněno otočení v obratišti nacházejícím se v bezprostřední blízkosti
této zastávky; OD KÚ LK dodává, že z důvodu technologie stavby není dne 18.04.2019
obsluha zast. Tanvald,,Údolí Kamenice (kromě výše zmíněného spoje č. 2 linky 530740)
možná, jelikož bude docházet k pokládání asfaltového povrchu, čímž dojde k zákazu vjezdu
všem motorovým vozidlům, včetně BUS
OD KÚ LK si dále vyhrazuje, aby žadatel v rozmezí od 23.04.2019 do 26.04.2019 zajistil
zachování prostoru pro otáčení BUS v předmětné křižovatce/v blízkosti zast. Tanvald,,Údolí
Kamenice, čímž bude umožněno plynulé a bezpečné otáčení BUS, bez toho, aniž by jízdě
v obratišti bránila stavební technika
Uzavírka křiž. sil.č. III/29041 a III/29042 v Údolí Kamenice dne 18.04.2019:
- lichými spoji č. 5, 9, 201 (nově zavedený), 11, 203 (nově zavedený) a 15 linky 530744
zast. Tanvald,,Údolí Kamenice neobsluhována, s tím, že spoje svou jízdu ze směru
Tanvald/Desná/Albrechtice v Jizerských horách ukončí již v zast. Jiřetín
p.Bukovou,,ObÚ
- nově zavedené liché spoje č. 211 a 213 linky 530744 v této fázi nebudou ještě
aktivovány
- sudým spojem č. 2 linky 530740 zast. Tanvald,,Údolí Kamenice v 07:25 ještě
standardně obsluhována (tento spoj jako jediný ze všech spojů linky 530740 dle jejího
stálého JŘ obsluhuje zast. Tanvald,,Údolí Kamenice) před započetím stavebních prací
- sudými spoji č. 4, 200 (nově zavedený), 8, 202 (nově zavedený), 10 a 204 (nově
zavedený) linky 530744 zast. Tanvald,,Údolí Kamenice neobsluhována, s tím, že spoje
svou jízdu zahájí až v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ a budou dále vedeny po své
standardní trase ve směru Albrechtice v Jizerských horách/Desná/Tanvald
- nově zavedené sudé spoje č. 210 a 212 linky 530744 v této fázi nebudou ještě
aktivovány
Uzavírka sil.č. III/29042 v Údolí Kamenice od 23.04.2019 do 26.04.2019:
- v této fázi uzavírky již bude možné provádět závleky vybraných spojů linek 530740
a 530741, s tím, že se vybrané spoje v lokalitě křiž. sil.č. III/29041 a III/29042 otočí
(vybrané spoje nejvíce dotčené linky 530744 zde svou jízdu zahajují) a vrátí se zpět ve
směru Dolní Smržovka
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lichými spoji č. 5, 9, 201 (nově zavedený), 11, 203 (nově zavedený) a 15 linky 530744
zast. Tanvald,,Údolí Kamenice neobsluhována, s tím, že spoje svou jízdu ze směru
Tanvald/Desná/Albrechtice v Jizerských horách ukončí již v zast. Jiřetín
p.Bukovou,,ObÚ
- lichým spojem č. 7 linky 530744 standardně obsluhována (tento spoj svou jízdu v zast.
Tanvald,,Údolí Kamenice zahajuje)
- nově zavedené liché spoje č. 211 a 213 linky 530744 budou v této fázi již aktivovány
(tyto spoje svou jízdu v zast. Tanvald,,Údolí Kamenice zahajují)
- sudými spoji č. 4, 200 (nově zavedený), 8, 202 (nově zavedený), 10 a 204 (nově
zavedený) linky 530744 zast. Tanvald,,Údolí Kamenice neobsluhována, s tím, že spoje
svou jízdu zahájí až v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ a budou dále vedeny po své
standardní trase ve směru Albrechtice v Jizerských horách/Desná/Tanvald
- sudým spojem č. 6 linky 530744 standardně obsluhována (tento spoj svou jízdu v zast.
Tanvald,,Údolí Kamenice ukončuje)
- nově zavedené sudé spoje č. 210 a 212 linky 530744 budou v této fázi již aktivovány
(tyto spoje svou jízdu v zast. Tanvald,,Údolí Kamenice ukončují)
OD KÚ LK upozorňuje, že z důvodu znemožnění vedení spojů po sil.č. III/29042 Údolím
Kamenice bude zast. Tanvald,,Údolí Kamenice obsluhována s některými změnami, tedy:
standardně spojem č. 2 linky 530740, dále výlukově dvěma vybranými spoji linky 530741, a
také vybranými, příp. dočasně zavedenými spoji linky 530744
Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy vybraných spojů dotčených
linek u zastávek:
Tanvald,,Údolí Kamenice – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu ukončí/zahájí
v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována spojem č. 2 linky 530740;
výlukově obsluhována na víc vybranými spoji linky 530741; obsluhována vybranými, příp.
nově zavedenými spoji linky 530744
Tanvald,,u kláštera – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu ukončí/zahájí v zast.
Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována spojem č. 2 linky 530740; výlukově
obsluhována na víc vybranými spoji linky 530741; obsluhována vybranými, příp. nově
zavedenými spoji linky 530744
Smržovka,Dolní Smržovka,most – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu
ukončí/zahájí v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována spojem č. 2
linky 530740; výlukově na víc obsluhována vybranými spoji linky 530741; obsluhována
vybranými, příp. nově zavedenými spoji linky 530744
Smržovka,,dolní nádraží – spoji č. 5, resp. 8 linky 530744 formou tzv. radiobusů
neobsluhována
Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu
ukončí/zahájí v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována vybranými, příp.
nově zavedenými spoji linky 530744; spoji linek 530740, 530741, 530742, 530750
a 670981 standardně obsluhována
Smržovka,Dolní Smržovka,TENEO – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu
ukončí/zahájí v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována vybranými, příp.
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nově zavedenými spoji linky 530744; spoji linek 530740, 530741 a 530742 standardně
obsluhována
Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška – vybranými spoji linky 530744, jež svou jízdu
ukončí/zahájí v zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, neobsluhována; obsluhována vybranými, příp.
nově zavedenými spoji linky 530744; spoji linek 530740, 530741 a 530742 standardně
obsluhována
Tanvald,,centrum, stan.3 – spoji linky 530744 standardně obsluhována
Tanvald,,Terminál u žel.st. – spoji linky 530744 standardně obsluhována;
Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ – po obě etapy uzavírky v Údolí Kamenice bude sloužit vybraným
spojům linky 530744 jakožto konečná/výchozí zastávka, přičemž v její lokalitě bude právě
tak docházet k otáčení BUS
Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí vyvěšení
informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na bezprostředně dotčených
zastávkách Tanvald,,Údolí Kamenice; Tanvald,,u kláštera; Smržovka,Dolní Smržovka,most;
Smržovka,,dolní
nádraží;
Smržovka,Dolní
Smržovka,u
Ráje;
Smržovka,Dolní
Smržovka,TENEO a Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška, na nichž bude změněna, resp.
omezena jejich obsluha; OD KÚ LK dále doporučuje, aby tyto informace byly vyvěšeny
i v uzlech veřejné dopravy v zast. Tanvald,,centrum; Tanvald,,Terminál u žel.st., příp. i
v zast. Desná,,střed
Dotčený dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o.
výlukové jízdní řády linek 530741 a 530744 a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu
Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění, či naopak o prodloužení předmětné
uzavírky, ať už v termínu 18.04.2019, či v období 23.04.2019 – 26.04.2019, bezodkladně
informovat dopravce BusLine LK s.r.o. – ondrej.polak@busline.cz, dopravní úřad –
lubos.tomicek@kraj-lbc.cz a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000

S pozdravem
Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:
1. Dopravní značení Smržovka – e-mailem: bruna.1@seznam.cz
2. Integra stavby a.s. – datovou schránkou
3. Město Smržovka – datovou schránkou
4. Město Desná – datovou schránkou
5. Obec Albrechtice v Jizerských horách – datovou schránkou
6. Obec Jiřetín pod Bukovou – datovou schránkou
7. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: dispecink@korid.cz, otto.pospisil@korid.cz
8. BusLine LK s.r.o. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz, jan.libensky@busline.cz
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