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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. III/2904 v Oldřichově  

(z hlediska veřejné linkové dopravy) 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen KÚLK OD), 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 společnosti Viatex spol. s r.o. (zastupující 

stavebníka, kterým firma COLAS RAIL CZ, Praha 9), k úplné uzavírce sil.č. III/2904 

v Oldřichově v Hájích, v místě železničního přejezdu, z důvodu rekonstrukce přejezdové 

konstrukce, v termínu: 
 

od 2. 4. 2017 (neděle) 22:30* do 13. 4. 2017 (čtvrtek) 24:00 

(*požadován posun zahájení o 30 minut později tak, aby úsekem ještě mohl projet spoj 540659/101, 

schválení termínu a dalších náležitostí závisí na rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu) 

 

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: 

 Úplnou uzavírkou budou dotčeny všechny spoje linky 540659 dopravce ČSAD Liberec, a.s. 

(8 spojů v pracovní dny, 2 spoje v neděli 9.4.). Posunem zahájení v první den (2.4., až na 

22:30) nebude dotčen spoj 540659/101 s pravidelným odjezdem ve 22:21 ze zastávky 

Oldřichov v Hájích,,žel.zast. směr Raspenava. 

 Po dobu úplné uzavírky budou spoje uvedené linky 540659 odkloněny po obousměrné 
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objízdné trase již ze zastávky Mníšek,,křiž. po sil.č. I/13 až na Větrov, na křiž. se sil.č. 

III/2901 – sil.č. III/2901 – sil.č. II/290 – Raspenava – dále již po pravidelné trase směr 

Hejnice a Nové Město p.S. S ohledem na omezení podjezdné výšky na výlukově 

pojížděném úseku sil.č. II/290 bude nutné nasazení autobusů s maximální výškou 3,4m. 

V případě potřeby budou vybrané dotčené spoje linky 540659 vedeny v Mníšku navíc ještě 

závlekem z křiž. sil.č. I/13 a III/2904 do zastávky Mníšek,,žel.st. (po sil.č. III/2904 a MK ul. 

Nádražní a stejnou cestou zpět) 

 Po dobu úplné uzavírky bude omezena obsluha zastávek dotčenou linkou zejména 

v Oldřichově v Hájích, které budou dočasně neobslouženy: 

Mníšek,,ObÚ (jednosměrná) – dočasně nahrazena zastávkou Mníšek,,křiž. vzdálenou cca 

100m (směr z Liberce) 

Mníšek,,škola – dočasně bez náhrady neobsluhována vybranými spoji linky 540659 (tj. 

spoji, které nebudou vedeny závlekem do zast. Mníšek,,žel.st.), cestující budou odkázáni na 

další linky obsluhující tuto zastávku, resp. na zastávku Mníšek,,křiž. (vzdálenou cca 500m) 

Oldřichov v Hájích,,pila; Oldřichov v Hájích,,ekocentrum; Oldřichov v Hájích,,hřiště; 

Oldřichov v Hájích,,host.; Oldřichov v Hájích,,žel.zast. – dočasně bez náhrady 

neobsluhovány spoji linky 540659, cestující budou odkázáni na další spoje na lince 540072 

obsluhující tyto zastávky, resp. na vlakové spojení 

Oldřichov v Hájích,,U Kozy – dočasně bez náhrady neobsluhována spoji linky 540659 

(pouze směr z Liberce) 

Raspenava,,Liberecká – dočasně bez náhrady neobsluhována spoji linky 540659, cestující 

budou odkázáni na další linky obsluhující tuto zastávku, resp. na zastávku Raspenava,,křiž. 

(vzdálenou cca 1km) 

 Žadatel zajistí ve spolupráci se správcem označníků, společností ČSAD Liberec, a.s., 

vyvěšení informace o dočasných opatřeních v linkové dopravě na všech dotčených 

zastávkách, zejména na těch, kde bude omezena jejich obsluha. 

 Žadatel bude o přesném termínu zahájení úplné uzavírky minimálně 3 pracovní dny předem 

(a o jejím ukončení a zprůjezdnění pak bezodkladně) informovat dopravce ČSAD Liberec, 

a.s. – pavel.wolf@csadlb.cz, tel.: 731 124 252, 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 Raspenava – datovou schránkou 

2. Obec Oldřichov v Hájích – datovou schránkou 

3. Obec Mníšek – datovou schránkou 

4. Viatex spol. s r.o. – e-mailem: danicek@viatex.cz 

5. ČSAD Liberec, a.s. – e-mailem: pavel.wolf@csadlb.cz; ladislav.roucka@csadlb.cz 

6. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: otto.pospisil@korid.cz; dispecink@korid.cz 

7. České dráhy, a.s. – e-mailem: vladar@gr.cd.cz 
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