
 

 

M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C 

Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 

 
Čj.: MML072648/22-OD/Fri   

 

Město Chrastava 

náměstí 1. máje č.p. 1 

463 31  Chrastava 

 

 
 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

CJ MML 082411/22 

Jana Fričová 

485 243 859 

 

  

     

   V Liberci dne 08.04.2022  
počet listů: 2                                                                   počet příloh: 0                                   počet listů příloh: - 

 

R O Z H O D N U T Í 
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 29.03.2022, 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  

Město Chrastava, IČO 00262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava, o povolení úplné 

uzavírky krajské silnice III/27251, a rozhodl takto: 

Silniční správní úřad, podle ust. § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vydává právnické osobě, 

kterou je subjekt Město Chrastava, IČO 00262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava, 

povolení k úplné uzavírce (dále jen „uzavírce“) krajské silnice III/27251, v rámci realizace stavby: 

"Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)" 

v termínu od 9.5.2022 do 31.10.2022, ve dvou etapách. 

 

Současně, ve stejném termínu, nařizuje objížďku:  

 

II. etapa od 9. 5. 2022 do 21. 8. 2022  

Objízdná trasa z Chrastavy směr Václavce, Vítkov a Vítkovská ulice je vedena sportovní ulici odbočení  

u č.p. 437 a dále až k místu napojení na silnici III/27252 u začátku Vítkova, kde se odbočením směr 

Chrastava a Václavice pokračuje dále až po napojení zpět do Vítkovské ulici (silnice III/27251). 

Objízdná trasa do Václavic směrem od Liberce je vedena také Pobřežní ulicí (silnice II/592)  

a dále přes Nádražní ulici (silnice II/592H), kde se napojením na silnici I/35 pokračuje směr Bílý Kostel 

na Nisou a Bílém Kostele na „Pekařce“ je nutné odbočit směr Václavice na silnici III/2712, kde při 

vjezdu do Václavice odbočit směr Chrastava po silnici 27251 zpět do Vítkovské ulice. 

Objízdná trasa do Vítkova ze směru Mníšek u Liberce a Frýdlant je také vedena po silnici I/13 směr 

Frýdlant a na konci Albrechtic je nutné odbočit směr Vítkov, Chrastava na silnici III/2712 zpět  

do Vítkova a následně také do Vítkovské ulice v Chrastavě. 

 

I. etapa od 22. 8. 2022 do 31. 10. 2022  

Objízdná trasa z Pobřežní ulice do Chrastavy, Vítkovské ulice směr Václavice je vedena Pobřežní ulicí 

(silnice II/592) a dále přes Nádražní ulici (silnice II/592H), kde se napojením na silnici I/35 pokračuje 
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směr Bílý Kostel na Nisou a Bílém Kostele na „Pekařce“ je nutné odbočit směr Václavice na silnici 2712, 

kde při vjezdu do Václavice odbočit směr Chrastava po silnici 27251 zpět do Vítkovské ulice. 

Objízdná trasa z Pobřežní ulice do Vítkova směr Albrechtice je vedena Pobřežní ulicí (silnice II/592)  

a dále přes Frýdlantskou ulici (silnice II/592), kde se odbočením na silnici I/13 pokračuje směr Frýdlantu 

a na konci Albrechtic je nutné odbočit směr Vítkov, Chrastava na silnici 2712, kde při vjezdu  

do Václavice odbočit směr Chrastava po silnici 27252 zpět do Vítkova a následně také do Vítkovské ulice 

v Chrastavě. 

 
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 8.4.2022 pod  

č.j. MML072648/22-OD/Fri, CJ MML 082411/22 a které bylo zveřejněno na úřední desce  

v souladu 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 23.3.2022 pod zn.: KSSLK/3268/2022. 

3. Budou splněny požadavky z hlediska veřejné linkové dopravy: 

 V průběhu I. Etapy i II Etapy uzavírky na sil.č. III/27251 v ul. Vítkovská budou dotčeny spoje 

linek 540070 a 540073 pravidelné linkové dopravy a spoje linky MAL 000689 dopravce ČSAD 

Liberec a.s. (celkem cca 15 párů spojů v pracovní den, cca 7 párů spojů v sobotu, v neděli  

a ve vybrané státní svátky) 

  Po dobu trvání úplné uzavírky v průběhu I etapy bude dočasně užívána místní komunikace, která 

vede městským parkem v Chrastavě. Další část objízdné trasy povede po MK Sportovní až po její 

zaústění do sil.č. III/27252 v místní části Dolní Vítkov.  

V průběhu II. Etapy uzavírky sil.č. III/27251 v ul. Vítkovská povede pro výše zmíněné linky 

objízdná trasa již zcela po MK Sportovní.  

 OD KÚ LK apeluje na dopravce, aby, zejména pro I etapu uzavírky, použil nízkokapacitní 

autobusy VDL MidCity. Průjezdnost tímto typem byla ověřena 3.3.2021 v rámci zkušební jízdy 

zajištěné dopravcem ČSAD Liberec a.s.  

Pro zajištění bezpečného provozu autobusů je potřeba provizorně zasypat nájezd z MK Školní 

přes hranu souběžného chodníku a dále rozšířit poloměr zatáčky přibližně uprostřed parku  

(v blízkosti propustku).  

OD KÚ LK si vyhrazuje, aby během průjezdu autobusů bylo zajištěno dopravní značení, tak, aby 

nemohlo dojít k setkání s žádným protijedoucím motorovým vozidlem, neboť to prostorové 

podmínky neumožňují. 

 Po dobu trvání uzavírky budou: 

- vybrané spoje linky 540073 vedené dle etapy (přes městský park/ resp. ze sil.č. III/27251  

ul. Vítkovská do ulice MK Sportovní) dále po sil.č. III/27252 ul. Vítkovská – sil.č. III/27251  

ul. Vítkovská, kde na provizorním/dočasném stanovišti obslouží zastávku Chrastava,,rozc. Vítkov 

1.0., (označník bude pro oba směry umístěn cca u č.p. 70) 

- ostatní spoje linky 540073 pojedou přes objízdnou trasu po sil.č I/35 variantně 

o sjezd u zast. Hrádek n.Nis.,Václavice,pískovna 

o sil.č. I/35J – sil.č. III/2712 přes Pekařku  

a pokračují závlekem na zast. Hrádek n.Nis.,Václavice,,obratiště a zpět po své trase směr Hrádek 

n.Nisou; v opačném pořadí, pro vybrané spoje v opačném směru 

- vybrané liché spoje linky 540070 vedené dle etapy (přes městský park/ resp. ze sil.č. III/27251 

ul. Vítkovská do ulice MK Sportovní) dále po sil.č. III/27252 ul. Vítkovská zcela vynechají zast. 

Chrastava,,rozc.Vítkov 1.0 a pokračují dále po své trase ve směru na Horní Vítkov v opačném 

pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru 
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- liché spoje linky 000689 pojedou přes objízdnou trasu po sil.č I/35 variantně 

o sjezd u zast. Hrádek n.Nis.,Václavice,pískovna 

o sil.č. I/35J – sil.č. III/2712 přes Pekařku  

a pokračují závlekem na zast. Hrádek n.Nis.,Václavice,,obratiště a zpět po své trase směr Hrádek 

n.Nisou/Sieniawka; v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru 

 Po dobu úplné uzavírky sil.č. III/27251 ul. Vítkovská v Chrastavě dojde k dočasným změnám 

obsluhy zastávek: 

Chrastava,,rozc.Vítkov 1.0. – neobsluhována spoji linky 540070 bez náhrady, neobsluhována 

spoji linky 000689 bez náhrady, variantně obsluhována spoji linky 540073  

na provizorním/dočasném stanovišti umístěného pro oba směry cca u č.p. 70 viz DIO Chrastava, 

Dolní Vítkov, Na kopci – variantně neobsluhována spoji linky 540073 a neobsluhována  spoji 

linky 000689 bez náhrady 

 Veškerá dopravně-výluková opatření ve veřejné linkové dopravě budou blíže specifikována  

ve výlukových JŘ.  

 Žadatel, možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem ČSAD Liberec, a.s. zajistí vyvěšení 

informace o výlukových úpravách na bezprostředně dotčených zastávkách; dopravní úřad nadto 

doporučuje, aby informace o této uzavírce byla vyvěšena rovněž v uzlech veřejné linkové 

dopravy, a to v zast. Chrastava,,žel.st. Chrastava, aut.nádr a Hrádek n.N.,,aut. nádr. 

 Dopravce ČSAD Liberec, a.s. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové jízdní 

řády linek, resp., 540070, 540073, 000689 a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu resp. MD 

 Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení předmětné úplné uzavírky bezodkladně 

informovat minimálně dopravce ČSAD Liberec, a.s. – pavel.simera@csadlb.cz, tel.: 

+420 731 124 252, dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. – pospisilova@csadcl.cz, tel.: +420 724 

632 474, dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, tel.: +420 485 226 277 a dispečink 

IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000 

4. 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/. 

5. Na požádání kontrolního orgánu je třeba předložit na místě stavby toto rozhodnutí, případně 

jeho kopii. 

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. 

8. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce (prací): Lukáš Marek, tel.: 

702 489 931. 

9. Zhotovitel prací: COLAS CZ a.s., IČ: 261 77 005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9. 

10. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit, vyžádá-li si 

to veřejný zájem. 

 

 

Odůvodnění 

Dne 29.03.2022 podala právnická osoba, kterou je subjekt Město Chrastava, IČO 00262871, náměstí  

1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava, žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky krajské silnice 

III/27251, z důvodu realizace stavby "Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (komunikace a chodník 

Chrastava, Vítkovská ulice)". Správní řízení o žádosti bylo v souladu s ust. § 44, odst. 1 správního řádu 

zahájeno dnem podání žádosti. 

mailto:pavel.simera@csadlb.cz
mailto:pospisilova@csadcl.cz
mailto:pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
mailto:dispecink@korid.cz
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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, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle  

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 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, 

zvláštní užívání 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 

zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírku. 

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 

  

 

 

 

 

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 

Město Chrastava, IDDS: awcbeyc 

 

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, IDDS: zjq4rhz 

  

Na vědomí: 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti, IDDS: c5kbvkw 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bgpmvs6 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
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