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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkami železničních přejezdů 

v úseku Semily – Libštát 

(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 společnosti Viatex spol. s r.o. (zastupující 

stavebníka), k úplným uzavírkám pěti železničních přejezdů v úseku Semily – Libštát na 

silnicích II. a III. tříd s provozem linkové autobusové dopravy (konkrétně viz níže) z důvodu oprav 

železničních přejezdů v termínech: 
 

1. přejezd P3076 (Košťálov, sil.č. II/286): 13. 4. 2016 (středa) 7:30 – 19:20 

2. přejezd P3083 (Semily, sil.č. III/2891): 14. 4. 2016 (čtvrtek) 7:30 – 13:20 

3. přejezd P3084 (Semily, sil.č. III/2829): 14. 4. 2016 (čtvrtek) 13:30 – 19:20 

4. přejezd P3073 (Libštát, sil.č. II/283): 15. 4. 2016 (pátek) 7:45* – 19:20 

5. přejezd P3075 (Libštát, sil.č. III/28311): 16. 4. 2016 (sobota) 7:30 – 19:20 

(* čas upraven s ohledem na zajištění průjezdu školního autobusového spoje, 

termíny budou upřesněny rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 
 

Tento souhlas se stane součástí rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Městským 

úřadem Semily, 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 předmětnými uzavírkami při splnění níže uvedených požadavků 

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

 Uzavírkami budou dotčeny linky č. 670505, 670543, 670585, 670951, 670952, 670966 a 

670980 dopravce BusLine a.s. a č. 167221 dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s., dále linka 

náhradní autobusové dopravy ČD (dále jen NAD ČD). 

mailto:viktor.liska@kraj-lbc.cz


KULK 23232/2016 

Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)  

   

2/3 

1. Opatření pro termín 13. 4. 2016 (středa) 7:30 – 19:20: 

 Dotčeny linky 167221, 670585 (pouze spoj 1) a 670966. 

 Dotčené spoje linek 167221 a 670585 (pouze spoj 1) budou v úseku Košťálov – Želechy 

odkloněny po obousměrné objízdné trase po sil.č. II/283 – Libštát – sil.č. III/28311 – 

Želechy – sil.č. II/286 – dále již po pravidelných trasách. Na uvedených linkách tím nedojde 

k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek. 

 Dotčené spoje linky 670966 v úseku Košťálov – Libštát bez náhrady vynechají závlek do 

zastávky Košťálov,,žel.st. (cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku 

Libštát,,zdrav.stř. vzdálenou cca 900m). 

2. Opatření pro termín 14. 4. 2016 (čtvrtek) 7:30 – 13:20: 

 Dotčeny linky 670505, 670543 (pouze spoj 11), 670951 a 670952. 

 Dotčené spoje uvedených linek budou v úseku Semily,,žel.st. – Semily,,aut.nádr. odkloněny 

po obousměrné objízdné trase po sil.č. III/2891 ul. Nádražní – sil.č. III/2829 (přes přejezd 

P3084) – MK ul. Družstevní – sil.č. II/289 ul. Nádražní – MK ul. Jižní – Semily,,aut.nádr. – 

dále již po pravidelných trasách (zajíždění k železniční stanici závlekem). 

 Vlivem objízdné trasy nedojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek. 

 Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí vymezení místa pro otáčení autobusů 

v lokalitě zastávky Semily,,žel.st. (např. výstražnou značkou s dodatkovou tabulkou 

„OTÁČENÍ AUTOBUSU“), jak pro pravidelné linky, tak i pro linku NAD ČD. 

3. Opatření pro termín 14. 4. 2016 (čtvrtek) 13:30 – 19:20: 

 Dotčeny linky 670505 a 670951 (pouze spoj 16). 

 Dotčené spoje uvedených linek budou v úseku Semily,,žel.st. – Semily,,u jezu odkloněny po 

obousměrné objízdné trase po sil.č. III/2891 (přes přejezd P3083) ul. Nádražní – MK ul. 

Družstevní – sil.č. III/2829 ul. Jana Žižky – dále již po pravidelných trasách směr 

Semily,,Řeky (zajíždění k železniční stanici závlekem). 

 Vlivem objízdné trasy nedojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek. 

 Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí vymezení místa pro otáčení autobusů 

v lokalitě zastávky Semily,,žel.st. (např. výstražnou značkou s dodatkovou tabulkou 

„OTÁČENÍ AUTOBUSU“), jak pro pravidelné linky, tak i pro linku NAD ČD. 

4. Opatření pro termín 15. 4. 2016 (pátek) 7:45 – 19:20: 

 Dotčeny pouze linka 670543 a linka NAD ČD. 

 Spoji 8 linky 670543 je nutno ještě umožnit průjezd, proto je nutno zahájení uzavírky 

v tomto úseku posunout až na 7:45 (spoj jede 7:37 ze zastávky Libštát,,hor.část, v 7:40 má 

příjezd do zastávky Libštát,,nám.). 

 Dotčené spoje 15 a 16 linky 670543 budou v úseku Libštát – Bělá odkloněny po 

obousměrné objízdné trase: zast. Libštát,,nám. – sil.č. II/283 – MK Libštát-Svojek – sil.č. 

III/28313 – zast. Svojek – sil.č. III/28313 – Tample – 

– sil.č. III/28312 – zast. Svojek,Tample a zpět 

– sil.č. III/28312 – Bělá – sil.č. II/283 – zast. Bělá,I (kde bude spoj 15 ukončen, resp. spoj 

16 výchozí), ve směru zpět v opačném sledu. 

 Dotčené spoje linky NAD ČD budou ve směru od Semil odkloněny po obousměrné objízdné 
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trase: Libštát – sil.č. III/28311 – Želechy – sil.č. II/286 – Lomnice nad Popelkou – sil.č. 

II/284 – Ústí u Staré Paky – sil.č. II/283 – dále již po pravidelné trase směr Stará Paka. 

 Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek 

dotčenou linkou 670543 (pouze spoje 15 a 16): 

Libštát,,hor.část – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou 

zastávku Libštát,,nám. (vzdálenou cca 1,3km) 

Libštát,,u Vedralů – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou 

zastávku zastávku Libštát,,nám. (vzdálenou cca 2,1km) 

Bělá,,II – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Bělá,I 

(vzdálenou cca 900m) 

Bělá,,I – po dobu uzavírky nebude bez náhrady obsluhována linkou NAD ČD, cestující 

budou odkázáni na jiné vlakové spoje v zastávce Bělá u Staré Paky zastávka (železniční trať 

č. 040), vzdálené cca 150m 

5. Opatření pro termín 16. 4. 2016 (sobota) 7:30 – 19:20: 

 Dotčena pouze linka 670980 (spoje 5 a 10). 

 Dotčené spoje budou v úseku Libštát – Lomnice nad Popelkou odkloněny po obousměrné 

objízdné trase: ze zast. Libštát,,nám. zpět po sil.č. II/283 – Košťálov – sil.č. II/286 – Želechy 

– dále již po pravidelné trase. 

 Vlivem objízdné trasy nedojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek. 

Opatření společná pro všechny termíny: 

 Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí informování cestujících 

prostřednictvím vývěsek na všech dočasně neobsloužených či provozně omezených 

zastávkách (vč. náhradních možností spojení). 

 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětných uzavírek bezodkladně 

informovat dopravce BusLine a.s. – ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396 a 

případně i dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420 725 311 020. 

 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
 

 
 

Na vědomí: 

1. Město Semily – datovou schránkou 

2. Městys Libštát – datovou schránkou 

3. Obec Košťálov – datovou schránkou 

4. Obec Bělá – datovou schránkou 

5. Viatex spol. s r.o. – e-mailem: danicek@viatex.cz 

6. BusLine a.s. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz  

7. ČSAD Střední Čechy, a.s. – e-mailem: mejzr@csad-me.cz 

8. České dráhy, a.s. – e-mailem: vladar@gr.cd.cz 

9. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: tomas.havel@korid.cz 
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