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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkami pozemních komunikací 

v okolí Hejnic z důvodu konání závodu na kolečkových lyžích 
(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 zákon o SD), 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 pana Marka Pazderského, organizátora 

závodu, k uzavírkám pozemních komunikací v okolí Hejnic, z důvodu konání závodu na 

kolečkových lyžích, v termínu: 

 

17.10.2020 (sobota) od 11:00 do 14:00 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

 

 

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírkách předmětných komunikací vydaným 

Městským úřadem Frýdlant, odborem dopravy, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, příslušným silničním správním úřadem. 

 

 

 

OD KÚ LK podmínečně souhlasí s předmětnými úplnými uzavírkami při splnění níže 
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uvedených požadavků týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených 

skutečností: 

 

Úsek Hejnice - Raspenava-Lužec 

 Spoje linek PAD v časovém rozmezí 11:00-11:10 nedotčeny 

 OD KÚ LK si vyhrazuje, aby spoj č. 104 linky 540650 projel po sil.č. II/290 již bez omezení; 

zároveň OD KÚ LK stanovuje, aby spoj č. 105 linky 540651 ještě před uzávěrou sil.č. II/290 

projel bez omezení 

 

Úsek Raspenava-Lužec - Lázně Libverda 

 Po sil.č. III/29013 nejsou spoje linek PAD trasovány 

 

Úsek NMpS-Ludvíkov - NMpS-Přebytek 

 V rozmezí 11:00 – 14:00 si OD KÚ LK vyhrazuje, aby byl buď zcela umožněn průjezd 

dotčeného spoje linky 540651 bez jakýchkoli omezení (spoj č. 104), anebo aby došlo k 

naplnění podmínky, že v úseku Přebytek – Ludvíkov bude uzavírka pouze ve vymezeném 

čase 12:15 (po průjezdu spoje č. 104 linky 540651) až max. 14:45 (před průjezdem 

kontraspoje č. 107 linky 540651); při splnění této podmínky je OD KÚ LK v součinnosti 

s KORID LK, spol. s r.o. ochoten odklonit mezinárodní linku 001691 (spoj č. 103) z 

Raspenavy do NMpS přes Krásný Les a Dolní Řasnici, tzn. po sil. II/291 

 

Úsek NMpS-Ludvíkov - Raspenava 

 Podmínka viz výše (možnost odklonění spoje č. 103 MAL 001691 přes Krásný Les a Dolní 

Řasnici do NMpS) 

 

Úsek NMpS-Ludvíkov - NMpS-Hajniště 

 Po sil.č. III/29013 nejsou spoje linek PAD trasovány 

 

 OD KÚ LK žádá, aby veškeré podmínky stanovené dopravním úřadem byly prověřeny  

a vzaty v potaz za předpokladu následného vydání rozhodnutí o uzavírkách předmětných 

komunikací; v případě, že především dotčenému spoji č. 104 linky 540651 nebude umožněn 

průjezd po jeho základní trase, tak OD KÚ LK nemůže s žádostí o uzavírku v této formě 

souhlasit; dopravní úřad žádá o opětovné přezkoumání, resp. přepracování žádosti z důvodu, 

že především pro dotčený spoj linky 540651 neexistuje žádná variantní objízdná trasa, resp. 

OD KÚ LK s koordinátorem dopravy KORID LK, spol. s r.o. nepřipouštějí vedení spoje výše 

uvedené linky mimo Ludvíkov, Přebytky, Hejnice a 2/3 Raspenavy 

 Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětných 

úplných uzavírek komunikací bezodkladně informovat dopravce ČSAD Liberec, a.s. – 

pavel.simera@csadlb.cz, tel.: +420 739 682 146 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, 

tel.: +420 704 702 000 
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Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 
 

 
Na vědomí: 

1. Město Frýdlant – datovou schránkou + e-mailem: ivana.bucharova@mu-frydlant.cz  

2. Město Hejnice – datovou schránkou 

3. Město Raspenava – datovou schránkou + e-mailem: pavel.lzicar@raspenava.cz; 

iveta.horcickova@raspenava.cz 

4. Město Nové Město pod Smrkem – datovou schránkou 

5. Obec Lázně Libverda – datovou schránkou  

6. Obec Krásný Les – datovou schránkou 

7. Obec Dolní Řasnice – datovou schránkou 

8. Silvini Madshus team – e-mailem: m.pazdera@centrum.cz 

9. ČSAD Liberec, a.s. – datovou schránkou + e-mailem: pavel.simera@csadlb.cz 

10. KORID LK, spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: otto.pospisil@korid.cz; 

dispecink@korid.cz; tu@korid.cz 
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