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Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č. III/2702
v Chlumu-Drchlavě (rekonstrukce propustku)
(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 kpt. v.v. Miroslava Langa (zastupujícího
stavebníka 1. jizerskohorskou stavební společnost, s.r.o.), k úplné uzavírce na sil.č. III/2702
v Chlumu-Drchlavě, z důvodu rekonstrukce havarovaného propustku, v termínu:
od 15.04.2019 (pondělí) do 30.06.2019 (neděle)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Městským
úřadem Česká Lípa, 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 budou přímo dotčeny pouze vybrané spoje linky 500281 dopravce ČSAD
Česká Lípa a.s. (celkem 6 dotčených spojů v pracovní dny, z toho u třech spojů se jedná o
tzv. radiobusy, tedy spoje, které zastávku Chlum,Drchlava obsluhují pouze na objednání)
 Po dobu úplné uzavírky z důvodu rekonstrukce propustku budou vybrané spoje linky
500281 vedeny po obousměrné objízdné trase ve směru od Dubé (s úplným vynecháním
Drchlavy a tím i dalších nácestných zast. Dubá,Nový Bernštejn a Chlum,,hl.sil.): zast.
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 10554/2019
Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)

Dubá,,aut.nádr. – sil.č. I/9H – křiž. sil.č. I/9H a III/2601 – sil.č. III/2601 –
Dubá,Dřevčice,rozc.Lhota – dále po své pravidelné trase; obdobně i v opačném směru
(rovněž s úplným vynecháním Drchlavy a následujících zast. Chlum,,hl.sil. a Dubá,Nový
Bernštejn)
 Spoje č. 9, resp. č. 12 linky 500281 budou obsluhovat, z důvodu zvýšeného využití těchto
spojů ze strany cestujících, zast. Chlum,,obec tímto způsobem:
- spoj č. 9 linky 500281: tento spoj bude standardně veden ve směru od Dubé ze zast.
Dubá,,aut.nádr. po sil.č. I/9H, II/270, I/9 a III/2702 do zast. Chlum,,obec s obvyklým
obsloužením nácestných zast. Dubá,Nový Bernštejn a Chlum,,hl.sil. – nazpět po sil.č.
III/2702, I/9, II/270 a I/9H (nyní, při „zpáteční“ jízdě, bez obsloužení nácestných zast.
Chlum,,hl.sil. a Dubá,Nový Bernštejn) – zast. Dubá,,aut.nádr. – sil.č. I/9H – křiž. sil.č.
I/9H a III/2601 – sil.č. III/2601 – zast. Dubá,Dřevčice,rozc.Lhota – dále již po své
pravidelné trase ve směru Holany/Česká Lípa
- spoj č. 12 linky 500281: tento spoj bude veden ve směru od České Lípy ze zast.
Dubá,Dřevčice,rozc.Lhota po sil.č. III/2601 ve směru do Dubé – křiž. sil.č. III/2601 a
I/9H – sil.č. I/9H – zast. Dubá,,aut.nádr. – sil.č. I/9H, II/270, I/9 a III/2702 – zast.
Chlum,,obec – dále již po své pravidelné trase zpět po sil.č. III/2702, I/9, II/270 a I/9H
s obsloužením zast. Chlum,,hl.sil. a Dubá,Nový Bernštejn do konečné zast.
Dubá,,aut.nádr.
 Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy vybraných spojů dotčené linky
u zastávek:
Chlum,,hl.sil. – vybranými spoji dotčené linky 500281 primárně vedenými po obousměrné
objízdné trase neobsluhována bez náhrady; spoji č. 9 a 12 linky 500281 standardně
obsluhována
Dubá,Nový Bernštejn – vybranými spoji dotčené linky 500281 primárně vedenými po
obousměrné objízdné trase neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na
nejbližší obsluhovanou zast. Dubá,,aut.nádr. (vzdálená cca 1,4km); spoji č. 9 a 12 linky
500281 standardně obsluhována
Chlum,Drchlava – spoji dotčené linky 500281 neobsluhována bez náhrady; cestující budou
odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Chlum,,hl.sil. (vzdálená cca 1,6km), jež bude
vybranými spoji obsluhována (a je obsluhována i dalšími spoji na linkách 500251, 500252 a
500400), příp. na zast. Dubá,Dřevčice,rozc.Lhota (vzdálená cca 2,1km)
Dubá,,aut.nádr. – spoji č. 9 a č. 12 linky 500281 navíc obsluhována před/po vykonání
závleku do zast. Chlum,,obec
 Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s., zajistí
vyvěšení informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na bezprostředně dotčených
zastávkách Chlum,,hl.sil., Dubá,Nový Bernštejn a Chlum,Drchlava, na kterých bude
omezena jejich obsluha. OD KÚ LK rovněž doporučuje, aby tato informace byla zveřejněna
i na zast. Česká Lípa,,aut.nádr. a Dubá,,aut.nádr., kdy se jedná o důležité uzly veřejné
dopravy
 Dotčený dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s.r.o.
výlukový jízdní řád linky 500281 a předloží jej ke schválení dopravnímu úřadu
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Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné úplné
uzavírky bezodkladně informovat minimálně dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. –
pospisilova@csadcl.cz, tel.: +420 724 632 474, dopravní úřad – lubos.tomicek@krajlbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420
704 702 000.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
Na vědomí:
1. Office LANG-Miroslav Lang – e-mailem: office.lang@seznam.cz
2. 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem:
pasecky.ml@1jhs.cz
3. Obec Chlum – datovou schránkou
4. Město Dubá – datovou schránkou
5. ČSAD Česká Lípa a.s. – e-mailem: pospisilova@csadcl.cz
6. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: jan.rozensky@korid.cz; dispecink@korid.cz
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