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Souhlas dopravního úřadu s částečnou/úplnou uzavírkou na sil.č. 

II/610 ul. Přepeřská v Turnově – prodloužení stávající uzavírky  
(z hlediska veřejné linkové dopravy) 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD KÚ LK), jako dotčený dopravní úřad 

dle ust. § 34 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), a dle ust. § 39 odst. 1 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 firmy SAVOZ s.r.o., zastupující stavebníka 

firmu MIZERA-STAVBY a.s., k prodloužení stávající uzavírky na sil.č. II/610 ul. Přepeřská v 

Turnově, v termínu: 

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA 

od 15.01.2020 (středa) do 05.03.2020 (čtvrtek) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 

od 18.01.2020 (sobota) do 19.01.2020 (neděle) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

 

 

 

 

 

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným Městským 

úřadem Turnov, odborem dopravním, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
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komunikacích, příslušným silničním správním úřadem. 
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OD KÚ LK souhlasí s předmětnou částečnou, resp. úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 ul. 

Přepeřská v Turnově při splnění níže uvedených požadavků týkajících se veřejné linkové 

dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností: 

 Prodloužením stávající uzavírky na sil.č. II/610 ul. Přepeřská v Turnově budou v rámci 

částečné uzavírky dotčeny spoje linek 670361, 670364, 670366, 670368, 670930 (vybrané) 

a 670950 dopravce BusLine LK s.r.o., a spoje linky 671365 (vybrané) dopravce BusLine 

KHK s.r.o. (celkem cca 50 obousměrných průjezdů spojů úsekem částečné uzavírky 

v pracovní den, celkem cca 2 obousměrné průjezdy spojů úsekem částečné uzavírky v sobotu 

(mimo termín úplné uzavírky, viz níže konkrétněji) a celkem cca 12 obousměrných průjezdů 

spojů úsekem částečné uzavírky v neděli (mimo termín úplné uzavírky, viz níže konkrétněji)), 

a spoje linky 675301 v rámci MHD Turnov, nespadající do gesce dopravního úřadu OD KÚ 

LK  

 OD KÚ LK si vyhrazuje, aby po celou dobu trvání částečné uzavírky byl průjezd BUS 

předmětným úsekem částečné uzavírky zachován a byla tak zaručena obslužnost veřejnou 

linkovou dopravou části Turnova a Přepeř 

 OD KÚ LK stanovuje, že po celou dobu trvání částečné uzavírky nebude zast. Turnov,,ČSAD 

obsluhována, přičemž náhradou bude sloužit nedaleko situovaná zast. Turnov,,chemička; 

dopravní úřad deleguje na žadatele povinnost, aby, možno ve spolupráci s dotčeným 

dopravcem BusLine LK s.r.o., byla prostřednictvím informačního letáku vyvěšeného na zast. 

Turnov,,ČSAD uveřejněna skutečnost, že zast. Turnov,,ČSAD nebude po dobu stavebních 

prací obsluhována, s tím, že cestující využijí náhradní zast. Turnov,,chemička (informace se 

týká spojů, které zast. Turnov,,ČSAD dle svých základních JŘ obsluhují, nikoli spojů 

dálkových linek, které kolem výše uvedené zastávky pouze projíždí) 

 

 Úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 ul. Přepeřská v Turnově budou dotčeny vybrané spoje linek 

670930 a 670950 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem 2 obousměrné průjezdy spojů úsekem 

úplné uzavírky v sobotu a celkem cca 6 obousměrných průjezdů spojů úsekem úplné uzavírky 

v neděli), a spoje linky 675322 v rámci MHD Turnov, nespadající do gesce dopravního úřadu 

OD KÚ LK 

 OD KÚ LK si v první řadě vyhrazuje, aby nedělním „odpoledním“ spojům č. 103 a 109, resp. 

č. 106 a 110 linky 670930, jakož i „podvečerním“ spojům č. 102 a 104 linky 670950, byl 

průjezd již umožněn, s tím, že nebudou muset být vedeny po základní objízdné trase, a 

nebudou tak ve své jízdě nikterak omezeny 

 Po dobu úplné uzavírky budou: 

- vybrané liché spoje linek 670930 a 670950 krátkodobě ve směru do Příšovic/Ml. 

Boleslavi/Prahy vedeny po sil.č. II/610 ul. Nádražní – sil.č. III/2797 ul. Nádražní – sil.č. 

III/2797 – Ohrazenice-Pyrám – sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a III/27915 – sil.č. 

III/27915 – Přepeře – sil.č. III/27915 – zast. Přepeře,,u hřiště – sil.č. III/27915 – křiž. sil.č. 

III/27915 a II/610 – sil.č. II/610 – dále již po své pravidelné trase ve směru Příšovice/Ml. 

Boleslav/Praha; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru (ve 

směru Turnov/Semily/Rokytnice nad Jizerou) 
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 OD KÚ LK určuje, aby žadatel, opět možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine 

LK s.r.o., na zast. Přepeře (která nebude po dobu trvání úplné uzavírky obsluhována) byla 

zřetelně pro cestující vyvěšena informace, že inkriminovaná zastávka je dočasně 

neobsluhována, přičemž dotčené spoje budou náhradou obsluhovat zast. Přepeře,,u hřiště, 

která je lépe umístěna do jízdy spojů po objízdné trase; OD KÚ LK v tomto případě sděluje, 

že dotčený dopravce není povinen v součinnosti s KORID LK, spol. s r.o. připravit výlukové 

JŘ dotčených linek, z důvodu, že se jedná o omezený počet dotčených spojů, které budou 

odkloněny na objízdnou trasu, a že omezení obsluhy se týká pouze jediné zastávky, která bude 

nahrazena jinou zastávkou, která se nachází v krátké docházkové vzdálenosti 

 

 Po dobu trvání částečné/úplné uzavírky na sil.č. II/610 ul. Přepeřská v Turnově dojde 

k dočasným změnám obsluhy u níže uvedených zastávek: 

Turnov,,ČSAD – neobsluhována bez náhrady (v rámci částečné uzavírky); cestující budou 

odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Turnov,,chemička (vzdálená cca 300m) 

Turnov,,chemička – standardně obsluhována (v rámci částečné uzavírky); bude sloužit 

jakožto náhradní zastávka za neobsluhovanou zast. Turnov,,ČSAD 

Přepeře – neobsluhována bez náhrady (v rámci úplné uzavírky); cestující budou odkázáni na 

nejbližší obsluhovanou zast. Přepeře,,u hřiště (vzdálená cca 170m), která bude sloužit jakožto 

náhradní 

Přepeře,,u hřiště – náhradní zastávka za dočasně neobsluhovanou zast. Přepeře 

 Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí vyvěšení 

informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na bezprostředně dotčených zastávkách, 

tzn. alespoň v zast. Turnov,,ČSAD a Přepeře, na nichž bude změněna, resp. omezena jejich 

obsluha; dopravní úřad nadto doporučuje, aby informace o výlukových opatřeních byla 

vyvěšena též v uzlech veřejné linkové dopravy, a to v zast. Turnov,,aut.nádr., 

Turnov,,Terminál u žel.st., Příšovice,,sídl., příp. i v zast. Mnichovo Hradiště,,zdrav.stř. 

 Dotčení dopravci BusLine LK s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID 

LK, spol. s r.o. výlukové jízdní řády vybraných linek v rámci částečné uzavírky, tzn. linek 

670361, 670364, 670366, 670368 a 671365, a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu 

 Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění úplné uzavírky, 

jakož i ukončení částečné uzavírky bezodkladně informovat dopravce BusLine LK s.r.o. – 

ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396, dopravní úřad – lubos.tomicek@kraj-

lbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: 

+420 704 702 000 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
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Na vědomí: 

1. Městský úřad Turnov, odbor dopravní – datovou schránkou + e-mailem: 

p.vanatko@mu.turnov.cz 

2. SAVOZ s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: info@savoz.cz 

3. MIZERA-STAVBY a.s. – datovou schránkou + e-mailem: mizera@mizera-stavby.cz 

4. Obec Přepeře – datovou schránkou + e-mailem: starosta@prepere.cz 

5. Obec Příšovice – datovou schránkou + e-mailem: prisovice@email.cz 

6. Obec Svijany – datovou schránkou + e-mailem: starosta@obecsvijany.cz 

7. Obec Ohrazenice – datovou schránkou 

8. Obec Modřišice – datovou schránkou 

9. BusLine LK s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: ondrej.polak@busline.cz; 

jakub.hanzlik@busline.cz 

10. BusLine KHK s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: josef.hanzlik@busline.cz 

11. KORID LK, spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.louda@korid.cz; 

dispecink@korid.cz 
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