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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. II/592 v Chrastavě (úsek 

u býv. Textilany)
(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 společnosti Eurovia CS, a.s. k úplné

uzavírce sil.č. II/592 ul. Frýdlantské v úseku od křižovatky s MK ul. Novoveská v Chrastavě a 

vyústěním této MK v Nové Vsi v termínu:

od 22.4.2013 (pondělí) do 30.11.2013 (sobota)

(!!schválení termínů 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:

 Dojde k neobsloužení zastávky Chrastava,,Frýdlantská a k přesunutí zastávky Nová 

Ves,,Jednota do prostoru křižovatky sil.č.II/592 a MK (pokračování MK ul. Novoveské).

 Uzavírkou budou dotčeny trasy linek č. 540071 a 540642 dopravce ČSAD Liberec, a.s. (18
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spojů v pracovní den, 8 v sobotu, 5 v neděli). Dále budou dotčeny trasy zvláštních 

zaměstnaneckých linek dopravce Roman Brzák pro společnost Benteler.

 Dotčené spoje pojedou v obousměrné objízdné trase ze sil.č.II/592 v Chrastavě po MK ul. 

Novoveské a po této MK až do Nové Vsi a dále ve své stávající trase.

 Dopravce ČSAD Liberec, a.s. osadí přenosný označník zastávky Nová Ves,,Jednota a ve 

spolupráci se společností Korid LK, spol.s r.o. připraví návrh objížďkových jízdních řádů  a 

předloží je ke schválení dopravnímu úřadu.

 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky s předstihem

informovat dopravce ČSAD Liberec, a.s. - jan.louda@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252.

S pozdravem

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:
1. Eurovia CS, a.s. – e-mailem: martin.pecinka@eurovia.cz
2. Město Chrastava – datovou schránkou
3. Obec Nová Ves - datovou schránkou
4. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: rozensky.koridlk@kraj-lbc.cz
5. ČSAD Liberec, a.s. – e-mailem: jan.louda@csadlb.cz; roman.martinec@csadlb.cz
6. Roman Brzák – e-mailem: r.brzak@erbbus.cz

mailto:jan.louda@csadlb.cz
mailto:martin.pecinka@eurovia.cz
mailto:jan.louda@csadlb.cz
mailto:roman.martinec@csadlb.cz
mailto:r.brzak@erbbus.cz
mailto:jan.louda@csadlb.cz
mailto:rozensky.koridlk@kraj-lbc.cz
mailto:jan.louda@csadlb.cz
mailto:roman.martinec@csadlb.cz

		2013-04-11T09:35:08+0100




