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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. III/29042 Údolí Kamenice
(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 firmy p. Josefa Nešvery (zastupujícího
stavebníka spol. STRABAG a.s.), k částečné a úplné uzavírce na sil.č. III/29042 v úseku
Albrechtice v Jiz.h. – Tanvald,,Údolí Kamenice, z důvodu rekonstrukce vozovky, v termínu:
částečná uzavírka: od 10. 8. 2017 (čtvrtek) do 8. 10. 2017 (neděle)
úplná uzavírka*: od 18. 9. 2017 (pondělí) do 28. 9. 2017 (čtvrtek)
(* pro bus pouze v úseku od křiž. se sil.č. III/29044 po zast. Tanvald,,Údolí Kamenice,
termíny budou upřesněny rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Tento souhlas 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.
KÚLK OD souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících
se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:


Uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linky 530744 dopravce BusLine a.s. (celkem 11
spojů v pracovní dny, žádný spoj o víkendech), nepřímo (výlukovými opatřeními) i linky
530741 a 530742 téhož dopravce. V případě výluky na železniční trati č. 034 by mohla být
dotčena i linka NAD ČD.
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Dotčené spoje linky 530744 budou po dobu úplné uzavírky upraveny z polookružních na
standardním způsobem trasované v této výlukové trase: Tanvald – pravidelná trasa přes zast.
Desná,,střed a Albrechtice v Jiz.h.,,pošta – zast. Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ, kde budou
ukončeny, resp. výchozí (shodně jako spoje 3 a 2), úsek Jiřetín p.Bukovou – Dolní
Smržovka – Tanvald vynechají bez náhrady na této lince.
Vybrané spoje linek 530741 a 530742 budou po dobu úplné uzavírky doplněny o závlek
z Dolní Smržovky po sil.č. III/29043 a III/29042 do zast. Tanvald,,Údolí Kamenice a zpět.
Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenými linkami:
Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ – bude dočasně pro všechny spoje linky 530744 výlukově
zastávkou cílovou/výchozí
Tanvald,,Údolí Kamenice; Tanvald,,u kláštera; Smržovka,Dolní Smržovka,most – dočasně
nebudou obsluhovány výlukově zkrácenými spoji linky 530744, náhradou budou
obsluhovány závleky vybraných spojů linek 530741 a 530742
Smržovka,,dolní nádraží – dočasně nebude obsluhována bez náhrady, cestující budou
odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje (vzdálenou
cca 300m)
Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje; Smržovka,Dolní Smržovka,TENEO; Smržovka,Dolní
Smržovka,u Maška – dočasně nebudou obsluhovány výlukově zkrácenými spoji linky
530744 bez náhrady, cestující budou odkázáni na další spoje obsluhující tyto zastávky na
linkách 530740, 530741 a 530742
Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí informování cestujících
prostřednictvím vývěsek na všech dočasně neobsloužených/provozně omezených
zastávkách (vč. náhradních možností spojení).
Dotčený dopravce ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. připraví výlukové jízdní řády
dotčených linek a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu.
Termín úplné uzavírky je nutno pevně stanovit a nelze jej měnit bez konzultace s dopravním
úřadem (s ohledem na možnou kolizi s železniční výlukou na trati č. 034).
Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky bezodkladně
informovat dopravce BusLine a.s. (jiri.jetel@busline.cz, tel.: +420 603 817 880), 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. Město Tanvald – datovou schránkou
2. Město Smržovka – datovou schránkou
3. Obec Jiřetín pod Bukovou – datovou schránkou
4. Obec Albrechtice v Jiz.h. – datovou schránkou
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5.
6.
7.
8.

Josef Nešvera – e-mailem: nesvera.josef@seznam.cz
BusLine a.s. – e-mailem: jiri.jetel@busline.cz; ondrej.polak@busline.cz
KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: otto.pospisil@korid.cz; dispecink@korid.cz
České dráhy, a.s. – e-mailem: vladar@gr.cd.cz
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