Městský úřad Frýdlant
odbor dopravy
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 488 886 111
Č. j. MUF 711/2018/OD/Bu-280.8-043
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

Ve Frýdlantu 26. března 2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, silniční správní úřad ve věcech II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo
krajský úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl v řízení o žádosti obchodní
společnosti EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, zastoupené na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018 Josefem
Nešverou, nar. 14. 2. 1972, IČ 66662087, Jabloňová 412/13, 460 01 Liberec [účastník řízení dle § 27
odst. 1 písm. a) správního řádu], podané dne 5. 3. 2018, ve věci uzavírky provozu na silnici ev. č.
III/29015 v úseku Lázně Libverda – Ludvíkov pod Smrkem, a nařízení objížďky, kde dalšími
účastníky řízení jsou Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ 70946078, České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Město Raspenava, IČ 00263141, Fučíkova 421, 464 01
Raspenava, Město Hejnice, IČ 00262803, Nádražní 521, 463 62 Hejnice, a Obec Lázně Libverda,
IČ 00671983, Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice, a Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036,
Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, podle § 24 odst. 4 zákona, takto:
I. povoluje úplnou uzavírku provozu na silnici ev. č. III/29015 v úseku od obratiště autobusu
v Lázních Libverda (na konci zástavby) po křižovatku se silnicí ev. č. III/29011 v Ludvíkově pod
Smrkem;
II. nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto rozhodnutí, se
stanovenou objízdnou trasou po silnicích ev. č. III/29011 (Ludvíkov pod Smrkem – Raspenava),
II/290 (Raspenava – Hejnice), III/29015 (Hejnice – Lázně Libverda); obousměrně, pro veškerou
dopravu (stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást
tohoto rozhodnutí).
za následujících podmínek:
1) Úplná uzavírka provozu je stanovena od vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, nejdříve však
od 3. 4. 2018 do 31. 8. 2018.
2) Uzavírka se povoluje za účelem rekonstrukce silnice.
3) Přechodné dopravní značení v době uzavírky bude umístěno dle stanovení přechodné úpravy
provozu vydané Městským úřadem Frýdlant, odborem dopravy, dne 9. 3. 2018 pod č. j. MUF
711/2018/OD/Bu-280.10-014, formou opatření obecné povahy.
4) Pokud doba trvání uzavírky povolená tímto rozhodnutím bude ve skutečnosti jiná, tzn. že uzavírka
bude zahájena později nebo ukončena dříve než je uvedeno v tomto rozhodnutí, odpovědný pracovník
je povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit na Národní dopravní informační centrum (NDIC),
Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz, a to buď telefonicky na číslo: 596 663 550-3 nebo na email adresu: ndic@rsd.cz (s potvrzením o doručení zprávy), a také Městskému úřadu Frýdlant, odboru
dopravy, na e-mail adresu: ivana.bucharova@mu-frydlant.cz.
5) Žadatel o uzavírku musí splnit podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Krajské správy silnic
Libereckého kraje, p., o., ze dne 21. 2. 2018, zn. KSSLK/1477/2018, a to zejména:
• Úplná uzavírka bude uskutečněna ve výše uvedeném termínu, případné změny je nutno s námi předem
konzultovat.
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• Zásahy do svislého a vodorovného značení musí být dle odsouhlaseného schématu Policie ČR Liberec.
• Svislé dopravní značky, které budou umístěny podél krajských silnic ev. č. II/290, ev. č. III/29013, ev. č.
III/29015 si žadatel pořídí a osadí na své náklady.
• Dopravní značení bude osazeno před uzavírkou silnice a odstraněno po skončení uzavírky na náklady
zhotovitele.
• Po celou dobu trvání uzavírky zodpovídá zhotovitel za funkčnost a stavební stav provizorního značení.
• Vzhledem k tomu, že termín uzavírky přesahuje do zimního období (od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku), lze očekávat zhoršení klimatických podmínek se sněhovými srážkami, tedy z důvodů
bezproblémového provádění zimní údržby vozovek krajských silnic je nutno zachovat průjezdný jízdní pruh o
šíři min. 4,0 m. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto podmínku, musí zajistit provedení zimní údržby –
pluhování, inertní posyp v celém obslužném úseku na své náklady, s vlastní technikou. Před zahájením stavby
kontaktujte hlavního dispečera ZÚ KSS LK pana Pavla Pospíšila, tel. 488 043 521, 724 797 425.
• Neprodleně po ukončení uzavírky zajistí zhotovitel úklid dotčených krajských silnic, dopravní značení a
příslušenství komunikace uvede do původního stavu. Po skončení uzavírky vyzvěte zástupce KSS LK ke
kontrole úklidu, dopravního značení a příslušenství na komunikaci.

7) Žadatel zajistí splnění podmínek, které mu uložil Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný
dopravní úřad, ve svém souhlasu k úplné uzavírce ze dne 19. 3. 2017 pod č. j. KULK
23859/2018/280.8/Ls, a to zejména:
• Uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linek 540651 a 540659 a nepřímo (výlukovými opatřeními) i linky
540650, 540652, 540669 a 540671 dopravce ČSAD Liberec, a.s. (celkem 29 spojů v pracovní dny, 12 spojů v
sobotu a 9 spojů v neděli a ve svátek), dále zaměstnanecké linky 549 618 a 549 619 (dopravce Roman Brzák),
resp. 549 679 (dopravce Jan Ouhrabka).
• Dotčené spoje linek 540651 a 540659 budou po dobu úplné uzavírky obousměrně odkloněny/nahrazeny těmito
možnými způsoby:
• Ve směru z Frýdlantu/Liberce po pravidelné trase až do zast. Lázně Libverda,,obratiště, dále zpět po sil.č.
III/29015 do Hejnic – sil. č. II/290 – Raspenava – sil. č. III/29011 – Ludvíkov a dále po pravidelné trase směr
Nové Město pod Smrkem.
• Ve směru z Frýdlantu/Liberce po pravidelné trase do zast. Hejnice,,aut.st., dále zpět po sil. č. III/29015 na sil.
č. II/290 – sil. č. II/290 – Raspenava – sil. č. III/29011 – Ludvíkov a dále po pravidelné trase směr Nové Město
pod Smrkem.
• Ve směru z Frýdlantu/Liberce po pravidelné trase pouze do zast. Raspenava,,u mostu, odkud po sil. č.
III/29011 přímo do Ludvíkova a dále již po pravidelné trase směr Nové Město pod Smrkem.
• V úseku Hejnice,,aut.st. – Lázně Libverda,,obratiště vybrané spoje nahrazeny zvláštními výlukovými spoji,
spoj 8 linky 540659 (obvykle výchozí až ze Hejnice,,aut.st.) prodloužen na výchozí již ze zast. Lázně
Libverda,,obratiště.
•
Vybrané
spoje
linky
540650
výlukově
prodlouženy
do
zast.
Lázně
Libverda,,
obratiště (kde ukončeny, nebo přes tuto zastávku vedeny závlekem).
• Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenými linkami:
Lázně Libverda,,pošta – dílčí úpravy a omezení obsluhy, vybrané spoje linek 540651 a 540659 nahrazeny
výlukovými spoji na lince 540651 či závleky spojů linky 540650, spoji vedenými po první výše uvedené možné
objízdné trase obsluhována obvykle 2x (poprvé ve směru na obratiště, podruhé směr Hejnice)
Lázně Libverda,,obratiště – dílčí úpravy a omezení obsluhy, vybrané spoje linek 540651 a 540659 nahrazeny
výlukovými spoji na lince 540651 či závleky spojů linky 540650
Lázně Libverda,,Obří Sud – dočasně neobsluhována bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší
obsluhovanou zastávku Lázně Libverda,,obratiště (vzdálenou cca 850m)
Nové Město p.Smrkem,,Přebytek – dočasně neobsluhována bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší
obsluhovanou zastávku Lázně Libverda,,obratiště (vzdálenou cca 1,5km)
Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,Jednota – dočasně neobsluhována bez náhrady, cestující budou odkázáni na
nejbližší obsluhovanou zastávku Nové Město p.Smrkem,Ludvíkov,křiž. (vzdálenou cca 700m)
Raspenava,,odb.Ludvíkov – dočasně výlukově zřízená zastávka na sil.č. II/290 (ul. Fučíkova) či III/29011 (ul.
Luhová) na úrovni čerpací stanice PHM (obdobně jako v minulých letech, ale se samostatným názvem kvůli
lepší orientaci cestujících)
• Žadatel zajistí (možno případně ve spolupráci s dotčeným dopravcem) osazení přenosných označníků a dalšího
nezbytného dopravního značení pro dočasně výlukově zřízenou zastávku v Raspenavě.
• Žadatel zajistí, že po celou dobu uzavírky bude možné obsluhovat zastávku Lázně Libverda,,obratiště vč.
otáčení autobusů a že v prostoru obratiště této zastávky nebude stavebník jakkoliv omezovat průjezd např.
deponací stavebního materiálu či techniky.
• Žadatel ve spolupráci s dopravcem zajistí vyvěšení informace o dočasných opatřeních v linkové dopravě
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minimálně na stálých stanovištích dotčených zastávek v Hejnicích, Lázních Libverda, Přebytku, Ludvíkově p. S.
a Novém Městě p. S.
• Žadatel bude o přesném termínu zahájení a případném dřívějším ukončení úplné uzavírky bezodkladně
informovat
dopravce
ČSAD
Liberec,
a.s.
–
pavel.wolf@csadlb.cz,
tel.: +420 731 124 252, dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420 725 311 020 a dispečink IDOL –
dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.

7) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd dopravní
obsluze.
8) Vždy před skončením pracovní doby bude místo v průjezdním prostoru silnice ohraničeno
a zabezpečeno v souladu s technickými podmínkami pro přechodné dopravní značení TP 66 tak, aby
nemohlo dojít ke škodám na zdraví a na majetku uživatelů silnice.
9) Na výzvu kontrolního orgánu jste povinni předložit toto rozhodnutí nebo jeho kopii.
10) Na začátku uzavírky (z obou stran) musí být umístěna orientační tabule s uvedením
data zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby (§ 39 odst. 3 vyhl. č. 104/1997
Sb.).
11) Stavba bude probíhat podle předloženého harmonogramu stavebních prací. Jakékoliv změny
projedná žadatel o uzavírku s odborem dopravy Městského úřadu Frýdlant.
12) Stavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením, které vydal Městský úřad Frýdlant,
odbor dopravy, dne 22. 6. 2015, č. j. MUF 1018/2015/OD/Bu/071.
13) Pracovníkem zodpovědným za organizování a zabezpečení akce je p. Pavel Půta, mob.
731 602 395, e-mail: pavel.puta@eurovia.cz.
Odůvodnění
Dne 5. 3. 2018 podala společnost EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, odštěpný závod oblast Čechy
střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, zastoupená na základě plné moci ze dne
12. 2. 2018 Josefem Nešverou, nar. 14. 2. 1972, IČ 66662087, Jabloňová 412/13, 460 01 Liberec,
u Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, žádost o povolení úplné uzavírky provozu na silnici ev.
č. III/29015. Dnem podání žádosti, t. j. dne 5. 3. 2018, bylo zahájeno správní řízení. Žádost
obsahovala náležitosti uvedené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. Písemností ze dne 9. 3. 2018 správní
orgán oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a určil lhůtu dle § 36 správního
řádu k uplatnění závazných stanovisek, námitek, popř. důkazů. V souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu umožnil účastníkům řízení se seznámit s podklady rozhodnutí.
Při posuzování žádosti měl správní orgán k dispozici tyto podklady:
- žádost ze dne 5. 3. 2018
- výpis z obchodního rejstříku žadatele
- plnou moc pro p. Josefa Nešveru ze dne 12. 2. 2018 k činění právních úkonů v této věci jménem
společnosti vydané ředitelem závodu Ing. Miroslavem Slatinkou
- plnou moc pro Ing. Miroslava Slatinku ze dne 18. 12. 2017 k činění právních úkonů v této věci
jménem společnosti vydané jejím statutárním orgánem
- harmonogram prací
- písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,
Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 15. 2. 2018, č. j. KRPL-17569/ČJ-201818050602
- souhlasné vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., ze dne 21. 2. 2018, zn.
KSSLK/1477/2018
- souhlasné vyjádření Města Raspenava ze dne 26. 2. 2018, č. j. RA/370/2018/HOR/402/1-280.8
- souhlasné vyjádření Města Nové Město pod Smrkem ze dne 23. 2. 2018, zn. NMPS/461/2018
- vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, dopravního úřadu, ze dne
19. 3. 2018, č. j. KULK 23859/2018/280.8/Ls
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- stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 9. 3. 2018 vydané Městským úřadem Frýdlant.
Věc uzavírky provozu byla v souladu se zákonem projednána s vlastníkem, resp. majetkovým
správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníky pozemních komunikací, res.
majetkovými správci pozemních komunikací, po kterých má být vedena objížďka [viz § 24 odst. 2
písm. a)], dále s obcemi, na jejichž zastavěném území je nařízena objížďka [viz § 24 odst. 2 písm. b)
zákona], a s policií, neboť objízdná trasa vede po silnicích [viz § 24 odst. 2 písm. d) zákona].
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené v § 39 odst. 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb. Podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
p. o., byly zkoordinovány a byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. K přemístění zastávky
linkové osobní dopravy nedochází, proto tuto skutečnost rozhodnutí neobsahuje.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Městským úřadem.
Odpovědnou osobou byl určen žadatelem navrhovaný p. Pavel Půta.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: V průběhu správního řízení nebyly vzneseny
námitky ani připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku provozu
povolil a nařídil objížďku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, podáním učiněným
u odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal silničnímu správnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Frýdlant.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
otisk úředního razítka

Ludvík Pfleger
pověřen vedením odboru dopravy
Obdrží:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
• EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská
564, 460 11 Liberec 11, zastoupená Josefem Nešverou, nar. 14. 2. 1972, IČ 66662087,
Jabloňová 412/13, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
• Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
(datovou schránkou)
• Město Raspenava, IČ 00263141, Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
(datovou schránkou)
• Město Hejnice, IČ 00262803, Nádražní 521, 463 62 Hejnice
(datovou schránkou)
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• Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
• Obec Lázně Libverda, IČ 00671983, Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice
(datovou schránkou)
Dotčené orgány:
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec,
dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
• Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
(datovou schránkou)
Na vědomí:
• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
• Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o., Husova 976/37, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
• KORID LK, spol. s r. o.
(e-mail: info@korid.cz)
• České dráhy, a. s.
(e-mail: vladar@gr.cd.cz)
• ČSAD Liberec, a. s. (e-mail: pavel.wolf@csadlb.cz)
• Roman Brzák (e-mail: r.brzak@erbbus.cz)
• Jan Ouhrabka (e-mail: autodopravaouhrabka@atlas.cz)
Příloha: DIO odsouhlasené Policií České republiky
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