Krajský úřad Libereckého kraje
odbor dopravy
Datovou schránkou

Dle rozdělovníku

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA
E-MAIL

LIBEREC

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ

KULK 59357/2018/280.8/Tk

Luboš Tomíček/904

4. července 2018

lubos.tomicek@kraj-lbc.cz

Souhlas DÚ k úplné uzavírce křiž. sil.č. I/15 a III/2605 v rámci
výstavby obchvatu Kravař
(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 § 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 WALI CZ s.r.o. (zastupující
stavebníka firmu STRABAG a.s.), k úplné uzavírce sil.č. III/2605 v blízkosti křiž. se sil.č. I/15 u
Kravař, v předpokládaném termínu:
od 16.07.2018 (pondělí) do 15.11.2018 (čtvrtek)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem),
níže uvádí souhlas dopravního úřadu, na základě téže žádosti firmy WALI CZ s.r.o. (zastupující
stavebníka firmu STRABAG a.s.), k částečné uzavírce sil.č. I/15 v blízkosti křiž. se sil.č. III/2605
u Kravař, v předpokládaném termínu:
od 16.07.2018 (pondělí) do 16.09.2018 (neděle)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
a níže uvádí souhlas dopravního úřadu, na základě téže žádosti firmy WALI CZ s.r.o. (zastupující
stavebníka firmu STRABAG a.s.), k úplné uzavírce sil.č. I/15 v blízkosti křiž. se sil.č. III/2605,
v předpokládaném termínu:
od 17.09.2018 (pondělí) do 15.11.2018 (čtvrtek)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Souhlas OD KÚLK se stane součástí rozhodnutí o uzavírce dílčích předmětných částí komunikací
vydaného příslušným silničním správním úřadem.
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

KULK 59357/2018
Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)

KÚLK OD souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících
se linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:
 Uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linek 500292 (až 9 průjezdů spojů v pracovní dny,
cca 2 průjezdy spojů v pracovní dny jedoucích pouze na tel. objednání a cca 1 průjezd spoje
v pracovní dny, který zast. Blíževedly,,žel.st. a Blíževedly obsluhuje pouze na tel. objednání;
žádné průjezdy spojů v sobotu, resp. v neděli a svátek) a 500293 (až 3 průjezdy spojů
v pracovní dny; žádné průjezdy spojů v sobotu, resp. v neděli a svátek) dopravce ČSAD
Česká Lípa a.s.
 Po dobu částečné uzavírky na sil.č. I/15 od 16.07.2018 do 16.09.2018 budou spoje
dotčených linek obousměrně výlukově odkloněny na základní objízdnou trasu ve směru
z Kravař do Blíževedel: sil.č. I/15 – křiž. sil.č. I/15 a III/2605 – sil.č. I/15 – křiž. sil.č. I/15
a III/2608 – sil.č. III/2608 – Blíževedly – dále již po pravidelných trasách.
 Po dobu úplné uzavírky i na sil.č. I/15 od 17.09.2018 do 15.11.2018 budou spoje dotčených
linek obousměrně výlukově odkloněny na základní objízdnou trasu ve směru z Kravař do
Blíževedel: sil.č. I/15 v Kravařích – křiž. sil.č. I/15 a III/2631 – sil.č. III/2631 – křiž. sil.č.
III/2631 a III/24081 v Konojedech – sil.č. III/24081 – křiž. sil.č. III/24081 a III/24087 –
sil.č. III/24087 přes Dubičnou – křiž. sil. č. III/24087 a I/15 v Lukově – sil.č. I/15 – křiž.
sil.č. I/15 a III/2608 – sil.č. III/2608 – Blíževedly – dále již po pravidelných trasách.
 Po celou dobu uzavírky křiž. sil.č. I/15 a III/2605 v blízkosti Kravař dojde k dočasným
změnám obsluhy dotčených linek u zastávky:
Blíževedly,,žel.st. – dočasně přesunuta na provizorní stanoviště zastávky v blízkosti křiž.
sil.č. III/2608 a III/2605 v Blíževedlech u železničního přejezdu přes trať 087, provizorní
stanoviště zastávky je od stálé zastávky Blíževedly,,žel.st. vzdáleno cca 200m
 Po celou dobu uzavírky křiž. sil.č. I/15 a III/2605 v blízkosti Kravař nebudou veškeré
nácestné zastávky nacházející se na základní objízdné trase přes Konojedy, Dubičnou a
Lukov, tedy na území Ústeckého kraje, obsluhovány a odkloněné spoje linek 500292 a
500293 jimi budou pouze projíždět. V případě zájmu Obce Kravaře může být pouze
případně obsluhována pouze t.č. neprovozovaná zastávka Kravaře,,samota, nacházející se
na objízdné trase na sil.č. III/2631 jako jediná na území Libereckého kraje.
 OD KÚLK rovněž žádá o zachování bezpečného obousměrného průjezdu křižovatkou
sil.č. I/15 a III/2605 v průběhu částečné uzavírky na sil.č. I/15 v období od 16.07.2018 do
16.09.2018 pro autobusy standardních parametrů (do délky 12m).
 Žadatel zajistí, možno ve spolupráci s dotčenými dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s.,
vyvěšení informace o výlukových úpravách v linkové dopravě minimálně na bezprostředně
dotčené zastávce Blíževedly,,žel.st., lépe na všech zastávkách na území obcí Kravaře a
Blíževedly.
 Dotčený dopravce ČSAD Česká Lípa připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o.
výlukové jízdní řády dotčených linek (zejména s ohledem na značnou délku objízdné trasy)
pro období od 17.09.2018 do 15.11.2018 a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu.
 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky (i dílčích částí)
bezodkladně informovat dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. – pospisilova@csadcl.cz,
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tel.: +420 724 632 474, 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
Rozdělovník:
1. Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy – datovou schránkou
2. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, odd.poz.komunikací
Na vědomí:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – datovou schránkou
2. Obec Kravaře – datovou schránkou
3. Obec Blíževedly – datovou schránkou
4. STRABAG a.s. – datovou schránkou
5. WALI CZ s.r.o. – datovou schránkou
6. ČSAD Česká Lípa a.s. – e-mailem: pospisilova@csadcl.cz; duchacek@csadcl.cz
7. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: jan.rozensky@korid.cz; dispecink@korid.cz
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