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MĚSTO CHRASTAVA  
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Krajský úřad 
Libereckého kraje
Odbor dopravy
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2
c5kbvkw

Váš dopis značky/ze dne                             č.j.                                           Chrastava 
OD 1043/2018-5/277.2.2/LS                        VED/10199/2019/mc             01.11.2019

Doplňující informace č. 2 k „Vyjádření k žádosti o vyjádření k žádosti dopravce“
Město Chrastava v doplňujících informacích č. j. VED/4684/2019/mc ze dne 15.10.2019 
uvedlo, že dojde 31.10.2019 k provizorní rekonstrukci komunikace v okolí přejezdu na náves 
A.H. krajskou společností Silnice LK a.s. 

Dnes mohu konstatovat, že společnost Silnice LK a.s., vlastněná ze 100 % Libereckým 
krajem, rekonstrukci skutečně realizovala a zrealizovala jí úspěšně, za což jí i tímto způsobem 
děkuji. Malý bus tzn. Mercedes, který tuto linku jezdí, jí může nadále projíždět bez 
sebemenších problémů. 

Obdržel jsem však nyní informaci, že společnost ČSAD Liberec a.s., vlastněná majoritně 
Libereckým krajem, si vymyslela, že daná linka musí být obsluhována nikoli malým 
Mercedesem, ale středním autobusem Iveco-Stratos, který údajně tento přejezd nemůže bez 
nebezpečí škrtnutí ani nyní překonávat a to s odůvodněním, že ranní spoj nedokáže následně 
pobrat cestující na zastávce AH, u mostu (AH, náves 7:12, AH, u mostu 7:14).  

K tomu uvádím, že při zavedení autobusového spojení na AH, náves dle jízdního řádu 2015-
2016, jezdil i další autobus od zastávky AH, u mostu (7:40), důkaz viz příloha.  Tento spoj, 
který byl pochopitelně taktéž obsluhován společností ČSAD Liberec, byl následně v dalších 
letech z rozhodnutí společnosti Korid LK, s.r.o., vlastněné 100 % Libereckým krajem zrušen 
s odůvodněním, že kapacitně stačí malý autobus vyjíždějící z AH, náves. 

Město Chrastava se nikterak nebrání opětovnému zavedení staronového spojení od zastávky 
AH, u mostu v cca 7:40, naopak jakékoli posílení spojů na svém katastru jen uvítá. 

Město Chrastava zásadně odmítá argumentaci ČSAD Liberec, a.s.. že do zastávky AH, náves 
nesmí jezdit malý autobus Mercedes, ale jen střední Iveco-Stratos s poukazem na zastávku 
AH, u mostu.  
          
S pozdravem   

 Michael   C a n o v  
                         starosta 
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Přílohy: 
Výsek z JŘ 2015-2016 zahrnující AH, náves a AH, u mostu 
Fotky z rekonstrukce

Na vědomí: 
Hejtman Libereckého kraj pan Martin Půta
Náměstek pro dopravu LK pan Jan Sviták
Korid LK, s.r.o.
Autobusy LK, s.r.o.
Silnice LK, a.s. 
ČSAD Liberec, a.s.   
Magistrát Liberec OD
DI PČR Liberec 
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