MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor dopravy
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

MML053476/22-OD/Fri
CJ MML 055684/22
Jana Fričová
485 243 859

Integra stavby, a.s.
Hrádecká č.p. 156
Liberec XXXIII-Machnín
460 01 Liberec 1
V Liberci dne 08.03.2022

počet listů: 3

počet příloh: 0

počet listů příloh -

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní (dále jen „silniční správní úřad“),
podle ust. § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad
ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, posoudil a projednal žádost podanou
dne 07.03.2022, účastníkem řízení /ve smyslu ust. § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)/, kterým je právnická osoba, tj. subjekt
Integra stavby, a.s., IČO 25014391, Hrádecká č.p. 156, 460 01 Liberec 1, kterou zastupuje
Dopravní značení Smržovka s.r.o., IČO 05776945, Kostelní č.p. 1476, 468 51 Smržovka, o povolení
částečné a úplné uzavírky krajské silnice III/2784, III/27241, a rozhodl takto:
Silniční správní úřad, podle ust. § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vydává právnické osobě,
kterou je subjekt Integra stavby, a.s., IČO 25014391, Hrádecká č.p. 156, 460 01 Liberec 1, kterou
zastupuje Dopravní značení Smržovka s.r.o., IČO 05776945, Kostelní č.p. 1476, 468 51 Smržovka,
povolení k částečné a úplné uzavírce (dále jen „uzavírce“) krajské silnice III/2784, III/27241, v rámci
realizace stavby: „Rekonstrukce silnice III/2784“, v termínu od 21.3.2022 do 30.6.2023 v etapách:
I. etapa: od 21.3.2022 do 31.3.2022 – úplná uzavírka od 8:15 do 17:00, So od 8:00 do 15:00, v ostatních
časech bez omezení
II. etapa: od 1.4.2022 do 30.11.2022 – úplná uzavírka od 8:15 do 17:00, So od 8:00 do 15:00,
v ostatních časech provoz se světelnou signalizací
III. etapa: od 1.12.2022 do 31.3.2023 – dopravní opatření zima – volný průjezd
IIII.etapa:

od 1.4.2023 do 30.6.2023 – úplná uzavírka od 8:15 do 17:00, So od 8:00 do 15:00,
v ostatních časech provoz se světelnou signalizací

Současně, v časech úplné uzavírky, nařizuje objížďku: III/2784, II/278, III/2783, I/35.
Stanovení závazných podmínek:
1. Dopravní značení bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (včetně případných změn a doplňků, budou-li vydány později), kterou vydal
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán dne 8.3.2022
pod č.j. MML053476/22-OD/Fri, CJ MML 055039/22 a které bylo zveřejněno v souladu
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s ust. § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění.
2. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
ze dne 4.3.2022 pod zn.: KSSLK/2444/2022 30/22/F/032/2444.
3. Vhodnými technickými opatřeními musí být zabezpečeno, aby v rámci doby trvání uzavírky
byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem /ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích/.
4. Na požádání kontrolního orgánu je třeba předložit na místě stavby toto rozhodnutí, případně
jeho kopii.
5. V době úplné uzavírky bude v čase od 14:00 do 15:15 umožněn průjezd autobusům veřejné
linkové dopravy.
6. Práce budou probíhat podle předloženého harmonogramu prací, který je součástí spisu.
Jakákoliv změna v harmonogramu musí být předem projednána se silničním správním
úřadem a jím odsouhlasena.
7. Pokud doba trvání uzavírky, povolená tímto rozhodnutím, bude ve skutečnosti jiná, tzn.,
že uzavírka bude zahájena později nebo ukončena dříve než je uvedeno v tomto rozhodnutí,
odpovědný pracovník je povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit na e-mailovou adresu:
fricova.jana@magistrat.liberec.cz.
Budou splněny podmínky z hlediska veřejné linkové dopravy: Úplnou uzavírkou budou přímo
dotčeny spoje linek 540080, 540086 a 540270 dopravce ČSAD Liberec, a.s. (celkem cca 60
obousměrných průjezdů spojů v pracovní den, celkem cca 20 obousměrných průjezdů spojů
v sobotu a celkem cca 20 obousměrných průjezdů spojů v neděli a ve vybrané státní svátky) +
nepřímo vybrané spoje linky 540276 (a příp. linky 540081) dopravce ČSAD Liberec, a.s.
V případě doby částečné uzavírky pojedou dotčené spoje po svých trasách
Před plánovaným termínem zahájení provozu cyklovleků dle JŘ (konec dubna 2022) dojde
k ověření aktuální průjezdnosti sil.č. III/2784 pro vozidla s cyklovlekem. Na základě výsledků
místního šetření bude ve spolupráci dopravcem a KORID LK rozhodnuto, zda spoje
s cyklovlekem po dobu stavebních prací budou vedeny buď po své stálé trase anebo po objízdné
trase.
ODO KÚ LK si vyhrazuje, aby žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD
Liberec, a.s. zřídil dočasné/provizorní stanoviště zast. Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky (přenosný
označník umístit vhodně do jízdy dotčených spojů linky 540270 přijíždějících po objízdné trase
od Českého Dubu, tzn. na sil.č. III/27239)
Po dobu trvání úplné uzavírky budou:
- vybrané liché spoje linky 540080 vedeny pouze v úseku Světlá pod Ještědem – Český Dub
(variantně přes Javorník, resp. Modlibohov, resp. Sobákov); obdobně, v opačném pořadí, pro
vybrané sudé spoje v opačném směru, rovněž s využitím výše uvedených variant; v Českém
Dubu ve směru do Liberce vytvořeny návaznosti na spoje linky 540081 a/nebo výlukově vedené
spoje linky 540270
- vybrané liché spoje linky 540080 vedeny v úseku Světlá pod Ještědem – Český Dub –
(Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec po sil.č. II/278 a I/35; obdobně, v opačném pořadí, pro
vybrané sudé spoje v opačném směru
- liché spoje linky 540086 vedeny po objízdné trase z Liberce přes Rynoltice a Janovice
v Podještědí po sil.č. I/35, I/13, III/27244 a III/27241 do Žibřidic (formou radiobusu s možností
obsluhy zast. Křižany,Žibřidice,křiž.) do zast. Křižany,Žibřidice,škola – dále po své licenční trase
s opačným pořadím obsluhy zastávek až do zast. Křižany,,hor.ves, kde svou jízdu ukončí;
obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru, kdy vybraný sudý spoj provede
závlek do zast. Křižany,,žel.st., příp. jiný sudý spoj variantně, formou radiobusu, provede závlek
do Zdislavy
- vybrané liché spoje linky 540270 vedeny ihned po objízdné trase z Liberce (zast.
Liberec,,aut.nádr.) přes Hodkovice nad Mohelkou, Český Dub (s obsloužením zast. Český
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Dub,,nám.) po sil.č. I/35, II/278 a III/2783 do Světlé pod Ještědem-Doleních Pasek (zast. Světlá
p.Ještědem,Dolení Paseky obsluhována na dočasném/provizorním stanovišti) – dále po své
pravidelné trase směr Osečná/Hamr na Jezeře/Stráž pod Ralskem; obdobně, v opačném pořadí,
pro vybrané sudé spoje v opačném směru
- ostatní liché spoje linky 540270 vedeny po své pravidelné trase až do zast.
Liberec,,Banskobystrická – MK ul. Kubelíkova – sil.č. III/2784 ul. České mládeže – sil.č. I/35 –
dále po totožné objízdné trase jako vybrané liché spoje (viz výše); obdobně, v opačném pořadí,
pro ostatní sudé spoje v opačném směru
- vybrané spoje linky 540276 variantně nahrazeny vybranými spoji linky 540086, tzn. pouze
technologická souvislost mezi dvěma linkami
Po dobu trvání úplné uzavírky na sil.č. III/2784 v úseku Horní Hanychov – Výpřež dojde
k dočasným změnám obsluhy zastávek:
Liberec,Františkov,sídl. – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky
540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,Husitská – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky 540270
neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,Kubelíkova – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky
540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,Banskobystrická – spoji linek 540080 a 540086 neobsluhována; vybranými spoji linky
540270 neobsluhována, ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována
Liberec,,České mládeže – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,,Spáleniště – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov,u lanovky – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Liberec,Horní Hanychov,Na Výpřeži – spoji linek 540080, 540086 a 540270 neobsluhována
Světlá p.Ještědem,Semerink –
obsluhována vybranými spoji linkek 540080 a 540270; spoji linky 540086 neobsluhována
Světlá p.Ještědem,Hoření Paseky – obsluhována vybranými spoji linky 540080 a 540270
Světlá p.Ještedem,Hodky –
Obsluhována vybranými spoji linek 540080 a 540270
Světlá p.Ještědem,Rozstání,zdrav.stř. – obsluhována vybranými spoji linky 540080 (v rozsahu
přibližně odpovídajícímu standardnímu stavu); a dále obsluhována vybranými spoji linky 540270
Český Dub,Starý Dub – obsluhována všemi spoji linky 540080 a vybranými spoji linky 540270
Český Dub,,nám. – spoji linky 540080 standardně obsluhována; spoji linky 540270 navíc
obsluhována
Světlá p.Ještědem,Dolení Paseky – vybranými spoji linky 540080 a 540270 (zajíždějícími do
zast. Světlá p.Ještědem,Hoření Paseky a zpět) standardně obsluhována na stálém stanovišti;
ostatními spoji linky 540270 standardně obsluhována na dočasném/provizorním stanovišti
Křižany,Žibřidice,křiž. – variantně navíc obsluhována spoji linky 540086 formou radiobusu
Žadatel, možno opět ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD Liberec, a.s., zajistí vyvěšení
informace o dočasných změnách obsluhy výše uvedených zastávek PAD; dopravní úřad nadto
doporučuje, aby informace o této náročné uzavírce byla vyvěšena rovněž v uzlech veřejné
linkové dopravy, a to minimálně v zast. Liberec,,aut.nádr., Český Dub,,nám. a Stráž
p.Ralskem,,aut.st.
Dopravce ČSAD Liberec, a.s. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové jízdní
řády dotčených linek 540080, 540086, 540270 a 540276 a předloží je 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 Liberec, a.s. –
pavel.simera@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252, dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz,
tel.: +420 485 226 277 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000
8. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce (prací): Mgr. Ondřej Hušek, mob.:
737265005.
9. Zhotovitel prací: Integra stavby, a.s., IČO 25014391, Hrádecká č.p. 156, 460 01 Liberec 1.
10. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit, vyžádá-li si
to veřejný zájem.

Odůvodnění
Dne 07.03.2022 podala právnická osoba, kterou je subjekt Integra stavby, a.s., IČO 25014391,
Hrádecká č.p. 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 1, kterou zastupuje Dopravní značení
Smržovka s.r.o., IČO 05776945, Kostelní č.p. 1476, 468 51 Smržovka, žádost o povolení uzavírky
krajské silnice III/2784, III/27241, z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce silnice III/2784". Správní
řízení o žádosti bylo v souladu s ust. § 44, odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti.
Dalšími účastníky správního řízení ve věci uzavírky jsou:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p.
632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, PO BOX 386, IČO 65993390,
Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Dotčeným orgánem státní správy je:


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, se kterou byla uzavírka rovněž projednána a která vydala souhlas se zvláštním užíváním
pozemní komunikace.

Žádost obsahovala přesné určení místa, důvod, jméno a příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání
uzavírky byla v žádosti navržena od 21.3.2022 do 30.6.2023.
Žádost obsahovala předepsané náležitosti podle ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Po shromáždění všech
podkladů a jejich zhodnocení dospěl silniční správní úřad ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví
a uzavírku povolí. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním podle ust. § 36, odst. 3 správního řádu. V souladu s ust. § 24, odst. 2
zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky pro uzavírku.
Uzavírka byla projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území byla povolena uzavírka, nebo nařízena
objížďka. V průběhu správního řízení silniční správní úřad nezjistil žádné okolnosti, které by bránily
vydání kladného rozhodnutí ve věci, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí,
za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru
silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města
Liberec, odboru dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. Podle
§ 24, odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání odkladný účinek.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není vydáváno ve správním řízení.
Nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Dopravní značení Smržovka s.r.o., IDDS: xzgbph3
Účastníci řízení dle § 27, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, IDDS: zjq4rhz
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti, IDDS: c5kbvkw
Obec Křižany, IDDS: w6rbdc5
Město Hodkovice nad Mohelkou, IDDS: d6pb2ww
Město Český Dub, IDDS: 4c4b45x
Město Osečná, IDDS: r2rbb9r
Obec Janův Důl, IDDS: qhkavqm
Obec Světlá pod Ještědem, IDDS: zhpat6e
Obec Proseč pod Ještědem, IDDS: ngsbnwb
Obec Šimonovice, IDDS: xh6jdrq
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bgpmvs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IDDS: zjq4rhz

