
 
 

 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 

Krajský úřad Libereckého kraje 
 

odbor dopravy 

Datovou schránkou 

 

Magistrát města Liberce 

odbor dopravy 

 
 

 
 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ                                   
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA 

E-MAIL                   
LIBEREC 

KULK 22482/2014/280.8./Ls 

 

Ing. Viktor Liška /277 

viktor.liska@kraj-lbc.cz   

2. dubna 2014 

 

 

 

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkami na sil.č. II/592 v Chrastavě 

ul. Nádražní – II.etapa 

(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 e-mailové žádosti p. Jaroslava Brůny k  úplné 

uzavírce na sil.č. II/592 (ul. Nádražní) v Chrastavě v navržených termínech II. etapy prací (k další 

etapě bude vydáno samostatné vyjádření): 

 

II. 1.fáze od 21. 4. 2014 (pondělí) do 5. 5. 2014 (pondělí): úplná uzavírka na sil.č. II/592 

(ul. Nádražní) v úseku od ul. Turpišova po sjezd ze sil.č. I/35 ze směru Liberec 

(včetně) 

III.  2.fáze od 5. 5. 2014 (pondělí) do 14. 5. 2014 (středa): úplná uzavírka na sil.č. II/592 (ul. 

Nádražní) v úseku od sjezdu ze sil.č. I/35 ze směru Liberec (kromě) po OK se 

sjezdem ze sil.č. I/35 ze směru Děčín 

 (tyto termíny a další náležitosti potvrdí až rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu) 

 

 

OD KÚLK souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících 

se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností: 

 

 Uzavírkami budou dotčeny spoje pravidelných linek č. 000689, 540070, 540071, 540073, 

540074, 540075, 540642 (ČSAD Liberec, a.s.), 690940 (BusLine a.s.), 500240, 540440 

(ČSAD Česká Lípa a.s.), dále dočasně (z důvodu souběžné uzavírky sil.č. III/27247) 

odkloněné linky 540016 (ČSAD Liberec, a.s.) a 545016 (DPMLJ, a.s.). 

http://hsmap1.kraj-lbc.cz/mapserv/pasport/linka_detail.php?id=689
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Objízdné trasy pro II. etapu 1.fázi (od 21. 4. 2014 do 5. 5. 2014): 

 Spoje linek jedoucí od Liberce obvykle sjezdem ze sil.č. I/35 na sil.č. II/592 (ul. Nádražní) 

pojedou objízdnou trasou již z MÚK sil.č. I/35 a sil.č. III/27250 (především dálkové linky): 

po sil.č. III/27250 ul. Liberecká na nám. 1.máje, odkud po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na zast. 

Chrastava,aut.nádr., ze které zpět po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na nám. 1.máje, po sil.č. 

III/27250 ul. Liberecká až k nájezdu na sil.č. I/35 směr Děčín, dále již po pravidelné trase 

 Spoje linek jedoucí od Liberce obvykle sjezdem z MÚK sil.č. I/35 a sil.č. III/27250, či po 

sil.č. III/27250 od Machnína (především místní linky): po pravidelné trase po sil.č. III/27250 

ul. Liberecká na nám. 1.máje, odkud po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na zast. 

Chrastava,aut.nádr., ze které dle dalších směrů linek/spojů: 

 Směr Nová Ves: pravidelná trasa, 

 Směr Vítkov a Václavice: po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na nám. 1.máje, dále po MK 

ul. Spojovací na křiž. s ul. Pobřežní, dále po sil.č. III/27251 ul. Vítkovská – 

pravidelná trasa (platí obousměrně), 

 Směr Bílý Kostel a Rynoltice: po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na nám. 1.máje, po sil.č. 

III/27250 ul. Liberecká až k nájezdu na sil.č. I/35 směr Děčín, dále již po pravidelné 

trase, 

 Směr Andělská Hora a železniční stanice: po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na nám. 

1.máje, dále po MK ul. Spojovací na křiž. s ul. Pobřežní, dále po sil.č. II/592 H ul. 

Pobřežní na OK (součást MÚK se sil.č. I/35), ze které po sil.č. II/592 (ul. Nádražní) 

směr železniční stanice – pravidelná trasa (platí obousměrně). 

 Spoje linek jedoucí od Bílého Kostela/Rynoltic obvykle sjezdem ze sil.č. I/35 na sil.č. II/592 

(ul. Nádražní), dále pokračující po sil.č. II/592 (ul. Nádražní) na autobusové nádraží 

(především místní linky, dálkové využijí zastávku Chrastava,Termální lázně a do města 

nezajedou): z OK (součást MÚK se sil.č. I/35) po sil.č. II/592 H ul. Pobřežní na křiž. s MK 

ul. Spojovací, po které na nám. 1.máje, dále po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na zast. 

Chrastava,aut.nádr. a dále již po pravidelné trase, tj. po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) na nám. 

1.máje, po sil.č. III/27250 ul. Liberecká směr nájezd na sil.č. I/35 či dále po sil.č. III/27250 

směr Machnín. 

Objízdné trasy pro II. etapu 2.fázi (od 5. 5. 2014 do 14. 5. 2014): 

 Dálkové linky v této fázi dotčené nebudou. 

 Spoje linek jedoucí od zast. Chrastava,aut.nádr. směr OK (součást MÚK se sil.č. I/35), ze 

které dle dalších směrů linek/spojů: 

 Směr Vítkov a Václavice: ze zast. Chrastava,aut.nádr. po sil.č. II/592 (ul. Žitavská) 

na nám. 1.máje, dále po MK ul. Spojovací na křiž. s ul. Pobřežní, dále po sil.č. 

III/27251 ul. Vítkovská – pravidelná trasa (platí obousměrně), 

 Směr Andělská Hora a železniční stanice: ze zast. Chrastava,aut.nádr. po sil.č. 

II/592 (ul. Žitavská) na nám. 1.máje, dále po MK ul. Spojovací na křiž. s ul. 

Pobřežní, dále po sil.č. II/592 H ul. Pobřežní na OK (součást MÚK se sil.č. I/35), ze 

které po sil.č. II/592 (ul. Nádražní) směr železniční stanice – pravidelná trasa (platí 

obousměrně). 
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 Po dobu obou fází uzavírky nedojde k žádnému přesunutí, či neobsloužení některé zastávky, 

pouze odkloněné linky 540016 a 545016 budou ve směru do Kryštofova Údolí namísto na 

zastávce Chrastava,aut.nádr. (která se na rozdíl od I. etapy vrátí na stálé místo) zastavovat 

nácestně na zastávce Chrastava,Koruna (na zastávku Chrastava,aut.nádr. zajíždět 

závlekem nebudou), z nám. 1.máje pojedou v obou fázích po MK ul. Spojovací na křiž. s ul. 

Pobřežní, dále po sil.č. II/592 H ul. Pobřežní na OK (součást MÚK se sil.č. I/35), ze které 

po sil.č. II/592 směr Kryštofovo Údolí. 

 Pro mezinárodní linku 000689 a rovněž i pro vnitrostátní linky (nedojde ke změnám 

v obsluze zastávek) není nutno zpracovávat a vydávat objížďkové jízdní řády. 

 Žadatel (stavebník) bude o případném dřívějším ukončení a zprůjezdnění uzavírek 

bezodkladně informovat dotčené dopravce (viz. rozdělovník) a dopravní úřad – 

viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420 725 311 020. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
 

 
Rozdělovník:  

Datovou schránkou/e-mailem: 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení pozemních komunikací – 

ivona.apkova@kraj-lbc.cz 

 

Na vědomí: 

E-mailem: 

1. Město Chrastava – canov@chrastava.cz 

2. ČSAD Liberec, a.s. – roman.martinec@csadlbc.cz; jan.louda@csadlb.cz  

3. BusLine a.s. – ondrej.polak@busline.cz; jiri.jetel@busline.cz 

4. ČSAD Česká Lípa a.s. – duchacek@csadcl.cz 

5. DPMLJ, a.s. – hettner@dpmlj.cz 

6. Jaroslav Brůna-dopravní značení – bruna.1@seznam.cz 

7. KORID LK, spol. s r.o. – rozensky.koridlk@kraj-lbc.cz, pospisil.koridlk@kraj-lbc.cz 
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