
Městský úřad Turnov 
Odbor  dopravní,  Antonína Dvořáka 355,  511 22 Turnov

 tel.: 481 366 111    fax.: 481 366 888 
 e-mail: p.vanatko@mu.turnov.cz

Adr.:   Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503
 

Naše značka: OD/17/24750/vOD-uz               Vyřizuje: Vaňátko 481 366 871                          V Turnově: 11.9.2017     
  

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4, 
písm a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 
24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 39 vyhlášky MD č.104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

     p o v o l u j e

na základě žádosti, kterou podala dne 1.9.2017 společnost Silnice LK a.s., Československé armády 
4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, úplnou uzavírku silnice III/2791 v obci 
Vlastibořice, z důvodu rekonstrukce propustku, za těchto podmínek:

1) Na silnici III/2791 ve výše uvedeném místě bude provedena v jednotlivých etapách úplná uzavírka 
ode dne 18.9.2017 do 27.10.2017 dle aktualizovaného harmonogramu. 

2) Dopravní značení bude umístěno dle předložené situace a stanovení přechodné úpravy provozu vydané 
Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, pod Č.j. OD/17/24750/vOD-st ze dne 4.9.2017.

3) Objízdné trasy:
Objízdná trasa bude vedena ve směru od Radimovic po silnici III/2794, III/2799 a II/279 přes obce Pěnčín, 
Svijanský újezd, Kobyly a Soběslavice. Ve směru od obce Kobyly po silnici II/279, III/2799 a III/2797 na 
silnici I/35 přes obce Svijanský Újezd, Pěnčín, Čtveřín, Přepeře a Ohrazenice.

Organizace linkové autobusové dopravy:
 Uzavírkou bude dotčena většina spojů linky 670363 dopravce BusLine a.s. (10 spojů v pracovní 
dny, žádný spoj o víkendech a svátcích).
 Po dobu částečné uzavírky bude dotčeným spojům uvedené linky umožněn průjezd úsekem 
dopravního omezení.
 Po dobu úplné uzavírky budou dotčené spoje odkloněny po místních komunikacích přes střed 
osídlení Jiviny.
 Po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice dojde k dočasné změně obsluhy zastávky 
dotčenou linkou:
Vlastibořice,Jivina – dočasně přemístěna o cca 70m blíže ke Vlastibořicím (před čp. 34)
 Žadatel zajistí, možno ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s., umístění přenosných označníků (a 
případného dalšího nezbytného dopravního značení) dočasně přemístěné zastávky a zapracování do 
příslušného DIO, které bude schváleno příslušným orgánem Policie ČR. Přesný termín zahájení 
přesunutí zastávky (a tedy i úplné uzavírky) oznámí žadatel dopravci BusLine a.s. minimálně 3 
pracovní dny předem.



 Žadatel ve spolupráci s dopravcem, zajistí vyvěšení informace o dočasném přesunutí zastávky na 
jejím stálém místě.
 Žadatel zajistí, v případě že by si to zvýšený provoz na místních komunikacích vyžadoval (ve fázi 
úplné uzavírky), řízení provozu na nejstísněnějším úseku místních komunikací světelnou 
signalizací.
 Žadatel (stavebník) bude o případném dřívějším ukončení a zprůjezdnění předmětné uzavírky 
(zejména fáze úplné uzavírky) bezodkladně informovat dopravce BusLine a.s. – 
ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396, dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz,
tel.: +420 725 311 020 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.
4) O uzavírce bude zajištěna v místě obvyklým informovanost veřejnosti.
5) Zahájení a ukončení uzavírky bude oznámeno odpovědnou osobou Městskému úřadu Turnov, odboru 
dopravnímu e-mailem popř. telefonicky; Zdravotnické záchr. službě  LK, operační stř. Turnov, ul. 28. 
října 1000, Turnov tel. 481 319 222 (211) a Hasičskému záchr. sboru LK, Barvířská 29/10, Liberec (HZS 
Turnov tel. 950 486 111).
6) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní značky a 
zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven.
7)  Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup rezidentům k jejich nemovitostem.
8) Odpovědnou osobou za žadatele a průběh akce je za žadatele, p. Libor Stejskal, tel. 724797401.  

O d ů v o d n ě n í

Dne 1.9.2017 podala společnost Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec 
nad Nisou, IČ 28746503, žádost o uzavírku silnice III/2791 v obci Vlastibořice, z důvodu 
rekonstrukce propustku.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, rozhodl silniční správní úřad tak, jak 
shora ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím Městského úřadu 
Turnov, dopravního odboru.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto 
rozhodnutí odkladný účinek.              

                                                                               
Mgr. Pavel Vaňátko 
vedoucí dopravního odboru

Příloha pro žadatele
Situace dopravního značení



Doručí se:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu 
Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 28746503, 
zastoupené Ing. Romanem Balatkou Maršíkem, Granátová 1916, 51101 Turnov, IČ:02633469 

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2 správního řádu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 
70946078
Obec Vlastibořice
Obec Soběslavice
Obec Radimovice
Obec Pěnčín
Obec Svijanský Újezd
Obec Kobyly
Obec Čtveřín
Obec Paceřice
Obec Ohrazenice
Obec Přepeře

Dotčený orgán státní správy :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Semily, dopravní 
inspektorát – DS
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, dopravní obslužnost

Na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba LK, operační stř. Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov - DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec - DS 
BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 01 Semily
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