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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. 111/27252 v Chrastavě,
Vítkově - II. etapa

(z hlediska veřejné linkové dopravy)

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD KÚLK), jako dotčený dopravní úřad
dle ust. § 34 odst. 1 písmo 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 písmo 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 e-mailovéžádostispol.Viatexspol.s r.o.
(zastupující stavebníka, kterým je sdružení firem SMP CZ a FIRESTA) k navazující úplné uzavírce
na sil.č. IIII27252 v Dolním a Horním Vítkově (místní části Chrastavy) v rámci II. etapy prací (k
další etapě bude vydáno samostatné vyjádření) v době letních školních prázdnin:

od 30.6.2014 (pondělí) do 31. 8. 2014 (neděle)
(termín a další náležitosti potvrdí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu)

OD KÚLK souhlasí s předmětnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků týkajících
se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:

• Uzavírkou je dotčena linka č. 540070 dopravce ČSAD Liberec, a.s. (celkem 13 spOJU
v pracovní den, 4 spoje v sobotu a 2 spoje v neděli a ve svátek). V úseku Chrastava,aut.nádr.
(vybrané spoje již ze zast.Chrastava,žel.st.) - Chrastava, Dolní Vítkov je zavedena náhradní

linka 541070, obsluhovaná minibusem (dopravce Ivan Pacák), úsek Chrastava, Dolní Vítkov
- Chrastava, Horní Vítkov není obsluhován bez náhrady (vhodná objízdná trasa pro autobus

není k dispozici).

Dotčené spoje linky 541070 jsou ve směru od Chrastavy zkráceny jen do zastávky•
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Souhlas DU s uzavírkou (veř.doprava)

Chrastava.Dolni Vitkov.rozc., kde se obrací a ze které jsou výchozí směr Chrastava.
• Po dobu uzavírky jsou dotčené spoje linky 541070 obsluhovány minibusem (s bezplatnou

přepravou), od kterého/na který je zajištěn přestup v zastávce Chrastava,aut.nádr. na/z
kmenových spojů linky 540070 obsluhovaných standardním autobusem (zkráceny jen na
úsek Liberec - Chrastava,aut.nádr. a zpět, vybrané spoje pokračují do/jsou výchozí ze
zastávky Chrastava,žel.st.)

• Po dobu uzavírky nejsou bez náhrady obsluhovány zastávky Chrastava.Dolni
Vitkov.bažantnice; Chrastava.Dolni Vitkov.škola; Chrastava.Horni Vůkov.u transf. a
Chrastava.Horni Vůkov.vozovna, cestující jsou odkázáni na nejbližší obsluhovanou
zastávku Chrastava,Dolní Vítkov,rozc. (vzdálenou od cca 450m do cca 2,8km).

• Dopravce ČSAD Liberec, a.s. zajistí vyvěšení informace o pokračování a rozšíření uzavírky,
zároveň bude upraven objížd'kový jízdní řád, který schválí dopravní úřad OD KÚLK.

• Žadatel (stavebník) bude o případném dřívějším ukončení a zprůjezdnění uzavírky
bezodkladně informovat dopravce ČSAD Liberec, a.s. - jan.louda@csadlb.cz, tel.:
+420 731 124 252, Ivan Pacák - info@ivanpacak.cz, tel.: +420 605 226 200 a dopravní
úřad - viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420725 311 020.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:
1. Město Chrastava - e-mailem:canov@chrastava.cz + datovou schránkou
2. ČSAD Liberec, a.s. - e-mailem:jan.louda@csadlb.cz;roman.martinec@csadlbc.cz
3. Ivan Pacák - e-mailem:info@ivanpacak.cz
4. Viatex spol. s r.o. - e-mailem:olah@viatex.cz
5. KORID LK, spol. s r.o. - e-mailem:jan.rozensky@korid.cz
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