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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. I/16 v Čisté u Horek 

 (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 firmy SAVOZ s.r.o. (zastupující 

stavebníka – společnost STRABAG a.s.) o úplnou uzavírku na sil.č. I/16 v Čisté u Horek, v úseku 

Horka u St.Paky – Čistá u Horek,hor.zast., v termínu: 

 

od 2. 5. 2016 (pondělí) do cca 31. 8. 2016 (středa) 

(termín bude upřesněn rozhodnutím vydaným 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: 

 Uzavírkou budou přímo dotčeny linky č. 630089 a 670964 dopravce BusLine a.s., 690102 

dopravce Trutnovská autobusová doprava s.r.o., 690402 dopravce KAD,spol. s r.o., 690252 

a 690810 dopravce OSNADO spol. s r.o. (celkem min. 30 spojů v pracovní den, 2 spoje 

v sobotu a 3 spoje v neděli). Výlukově budou dotčeny i linky č. 670965 a 690620 dopravce 

BusLine a.s. (výluková úprava části spojů, resp. z oběhových důvodů). 

 Dotčené spoje linky 670964, vedené obvykle přes Bukovinu do Dolní Kalné (příp. 

s vynecháním Dolní Kalné z Bukoviny přímo do Čisté) a přes Čistou na Horka, budou ve 

směru tam převedeny na linku 670965 a odkloněny po jednosměrné objízdné trase již ze 

Studence, z křiž. sil.č. II/293 a II/295 – sil.č. II/295 – Zálesní Lhota – sil.č. III/2951 – Horní 

Kalná – sil.č. III/2952 – Dolní Kalná – sil.č. I/16 – křiž. sil.č. I/16 a III/2932 – 

(vybrané spoje – sil.č. I/16 – Čistá u Horek a zpět) 

– sil.č. III/2932 – Bukovina u Čisté – sil.č. III/2932 – křiž. sil.č. III/2932 a II/293 – sil.č. 
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II/293 – dále již po pravidelné trase. 

V opačném směru odlišně: Horka u Staré Paky – sil.č. II/293 – křiž. sil.č. II/293 a III/2932 – 

– sil.č. III/2932 – zast. Bukovina u Čisté,,zbrojnice – zpět sil.č. III/2932 – sil.č. II/293 – 

Studenec – dále již po pravidelné trase (s vynecháním Čisté u Horek a Dolní Kalné). 

Některé dotčené spoje tím vynechají zastávky v Čisté u Horek, příp. i v Dolní Kalné 

(opačný směr), obsluhu kterých zajistí náhradní linka 670969. 

 Dotčené spoje linek 630089, 690402 a 690810 budou odkloněny ve směru od Nové Paky na 

Hostinné po jednosměrné objízdné trase z Horek u Staré Paky: – sil.č. II/293 – Studenec – 

sil.č. II/295 – Zálesní Lhota – sil.č. III/2951 – Horní Kalná – sil.č. III/2952 – Dolní Kalná – 

sil.č. I/16 – dále již po pravidelné trase. 

V opačném směru (od Hostinného na Novou Paku) odlišně: Dolní Kalná – sil.č. I/16 – křiž. 

sil.č. I/16 a III/2932 – sil.č. III/2932 – Bukovina u Čisté – sil.č. III/2932 – křiž. sil.č. 

III/2932 a II/293 – sil.č. II/293 – Horka u Staré Paky – dále již po pravidelné trase. 

Dotčené spoje tím vynechají zastávky v Čisté u Horek. 

 Dotčené spoje linek 690102 a 690252 budou odkloněny (dle rozhodnutí dopravců) buď po 

jednosměrných objízdných trasách shodných s linkami 630089, 690402 a 690810 (s 

vynecháním zast. Čistá u Horek,,restaurace), nebo po základní obousměrné objízdné trase 

pro vozidla do 30t: Horka u Staré Paky – sil.č. II/293 – Studenec – sil.č. II/295 – Dolní 

Branná – sil.č. III/2953 – Kunčice nad Labem – sil.č. III/32551 – Hostinné – sil.č. II/325 – 

křiž. sil.č. II/325 a I/16 – sil.č. I/16 – Chotěvice – dále již po pravidelné trase (s vynecháním 

zastávek Čistá u Horek,,restaurace, v Dolní Kalné a Olešnici). 

 Bude zavedena náhradní výluková linka 670969 Čistá u Horek,,hor.zast. – sil.č. I/16 – zast. 

Dolní Kalná 

 Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému přesunutí/neobsloužení/omezení/rozšíření 

obsluhy zastávek na území Libereckého kraje: 

Čistá u Horek,,hor.zast. – zastávka bude dočasně přesunuta o cca 700m směrem do středu 

obce, na plochu při sil.č. I/16 před čp. 1 a 2, kde bude zároveň zajištěno otáčení autobusů, 

zastávka bude obsluhována pouze vybranými spoji linek 670964, 670965 a náhradní linkou 

670969 

Čistá u Horek,,restaurace – zastávka bude obsluhována pouze vybranými spoji linek 

670964, 670965 a náhradní linkou 670969 

Čistá u Horek,,Walraven – zastávka bude obsluhována vybranými spoji linek 670964, 

670965 a náhradní linkou 670969 

Bukovina u Čisté a Bukovina u Čisté,,zbrojnice – zastávky budou navíc obsluhovány 

prodlouženými a přesměrovanými spoji linky 670965, můžou být také jednosměrně 

obsluhovány odkloněnými spoji linek 630089, 690402 a 690810 (náhradou za vynechání 

zastávek v Čisté) 

Studenec,Zálesní Lhota,křiž.; Studenec,Zálesní Lhota,továrna; Studenec,Zálesní Lhota,u 

has.zbroj.; Studenec,Zálesní Lhota,u Kynčlů a Studenec,Zálesní Lhota,dol.část – zastávky 

budou navíc jednosměrně obsluhovány odkloněnými spoji linky 670964, můžou být také 

jednosměrně obsluhovány odkloněnými spoji linek 630089, 690402 a 690810 

 Podmínkou zahájení předmětné uzavírky je realizace plánované opravy sil.č. III/2951 
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v úseku Zálesní Lhota – Horní Kalná (předpoklad duben 2016). 

 S ohledem na souběžnou částečnou uzavírku křiž. sil.č. I/16 a II/293 na Horkách je nutno 

zajistit v maximální možné míře zachování obousměrného průjezdu linkových autobusů ze 

sil.č. I/16 přes autobusové stanoviště (aut.st.) na sil.č. III/2931 a následně na II/293 směr 

Studenec. Případné omezení tohoto průjezdu je přípustné pouze po stavebně-technologicky 

nezbytnou dobu prací v jízdním pruhu sil.č. I/16 přilehlém k aut.st., v takovém případě je 

nutno zajistit vymezení a vyhrazení plochy pro otáčení autobusů v prostoru aut.st. a pro 

linky směr do/od Nové Paky zřídit dočasné zastávky „aut.st.“ na sil.č. II/293 (viz příloha), 

které po tuto dobu obslouží i ostatní projíždějící, výchozí a končící linky/spoje. Oznámení o 

aplikaci tohoto opatření je třeba učinit dopravci BusLine a.s. minimálně 5 pracovních dnů 

předem. 

 Dotčení dopravci linek provozovaných v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících 

připraví ve spolupráci s objednateli návrhy výlukových jízdních řádů dotčených linek a 

předloží je ke schválení příslušným dopravním úřadům. Ostatní dopravci připraví a nechají 

si schválit návrhy výlukových jízdních řádů dotčených linek dle svého uvážení. 

 Dopravce BusLine a.s. zajistí ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. informování 

cestujících o výlukových opatřeních a omezeních obsluhy na všech dotčených zastávkách. 

 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění úplné uzavírky neprodleně informovat 

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

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

 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
 

 
Rozdělovník: 

1. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, odd.poz.komunikací 

 

Na vědomí: 

2. Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy – datovou schránkou 

3. Obec Čistá u Horek – datovou schránkou 

4. Obec Horka u Staré Paky – datovou schránkou 

5. Obec Bukovina – datovou schránkou 

6. Obec Studenec – datovou schránkou 

7. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a siln.hosp. – datovou schránkou 

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

9. BusLine a.s. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz; pavel.jerie@busline.cz 

10. KAD,spol. s r.o. – e-mailem: doprava@kad.cz 

11. OSNADO spol. s r.o. – e-mailem: janda@osnado.cz 

12. Trutnovská autobusová doprava s r.o. – e-mailem: tad@tad.cz 

13. SAVOZ s.r.o. – e-mailem: info@savoz.cz 

14. STRABAG a.s. – e-mailem: timofej.larin@strabag.com; roman.kozak@strabag.com  

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