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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. II/592 v Chrastavě
(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 Jaroslava Brůny-dopravní značení

(IČ: 76662306), zastupujícího zhotovitele společnost INTEGRA, a.s., k úplné uzavírce sil.č. II/592

ul. Frýdlantské a Žitavské v Chrastavě v úseku od mostu ev.č. 592-016 (včetně) až po autobusové 

nádraží (včetně nám. 1.máje) v termínech:

od 1.5.2013 (středa) do 30.9.2013 (pondělí)

od mostu ev.č. 592-016 (včetně) ul. Frýdlantská po nám. 1.máje (kromě)

od 9.6.2013 (neděle) do 14.12.2013 (sobota), 

od nám. 1.máje (včetně) ul. Žitavská po autobusové nádraží (kromě)

(!!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:
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Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava) 
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 Nedojde k přemístění ani k neobsloužení zastávek.

 Uzavírkou budou dotčeny trasy linek č. 000689, 540070, 540071, 540074, 540642 dopravce 

ČSAD Liberec, a.s. (85 spojů v pracovní den, 14 v sobotu, 15 v neděli). Dále budou dotčeny 

trasy zvláštních zaměstnaneckých linek dopravce Roman Brzák pro společnost Benteler.

 Spoje linek č. 500240, 540440 dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., 690940 dopravce BusLine 

a.s., jejichž variantní trasa přes nám.1.máje bude uzavírkou dotčena, pojedou ze sil.č. I/35 

do zastávky Chrastava,,aut.nádr. po sil.č. II/592 ul. Nádražní a zpět po stejné trase 

k příslušnému nájezdu na sil.č. I/35. 

 Spoje linek 540071 a 540642 ve směru z/do Nové Vsi v úseku Chrastava,Textilana -

Chrastava,aut.nádr. pojedou v obousměrné objízdné trase od křiž. sil.č. II/592 ul. 

Frýdlantská a místní komunikace (dále jen MK) ul. Družstevní, po této MK, přes MK ul. 

Školní, MK mezi č.p. 136 a 126 (je nutno režim na této komunikaci změnit na obousměrný) 

na MK ul. Pobřežní a po této až na okružní křiž. se sil.č. II/592 ul. Nádražní, po které 

dojedou do zast. Chrastava,aut.nádr., kde končí, nebo pokračují dále po MK ul. Turpišova, 

ul. Revoluční na křiž. se sil.č. III/27250 ul. Liberecká, dále již po svých pravidelných 

trasách (po sil.č. III/27250 ul. Liberecká). Celá objízdná trasa platí již od 1.5.2013, neboť 

úsek sil.č. II/592 v ul. Žitavské je uzavřen v rámci jiné probíhající uzavírky (na kterou 

naváže uzavírka téhož úseku pro předmětného žadatele). Úsek MK ul. Družstevní až MK ul. 

Školní bude nejspíš nutno řídit světelnou signalizací.

 Spoje dotčených linek ve směru z/do Liberce v úseku Chrastava,Koruna –

Chrastava,aut.nádr., tedy spoje linek č. 000689, 540070, 540074 pojedou po celou dobu 

uzavírky v obousměrné objízdné trase od křiž. sil.č. III/27250 ul. Liberecké s MK ul. 

Revoluční po ul. Revoluční na MK ul. Turpišova, dále po MK ul. Turpišova na sil.č. II/592 

ul. Nádražní a po této do zastávky Chrastava,aut.nádr. kde končí, nebo pokračují dále již  

po svých pravidelných trasách.

 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky (u každého úseku) 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. Jaroslav Brůna-dopravní značení – e-mailem: bruna.1@seznam.cz
2. Město Chrastava – datovou schránkou 
3. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: rozensky.koridlk@kraj-lbc.cz
4. ČSAD Liberec, a.s. – e-mailem: jan.louda@csadlb.cz; roman.martinec@csadlb.cz
5. ČSAD Česká Lípa a.s. – e-mailem: pospisilova@csadcl.cz
6. BusLine a.s. – e-mailem: ondrej.polak@busline
7. Roman Brzák – e-mailem: r.brzak@erbbus.cz
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