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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkami na sil.č. III/28411 a III/28615 

(most ev.č. 28615-2) v Roztokách u Jilemnice      
(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 firmy Dopravní značení Smržovka s.r.o., 

zastupující stavebníka M–SILNICE a.s., k úplným uzavírkám na sil.č. III/28411 a III/28615 (most 

ev.č. 28615-2) v Roztokách u Jilemnice, z důvodu celkové rekonstrukce vozovky  

a mostu, v termínu: 
 

ETAPA 1 

od 29.03.2021 (pondělí) do 31.05.2021 (pondělí) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

ETAPA 2 

od 29.03.2021 (pondělí) do 09.11.2021 (úterý) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

od 01.06.2021 (úterý) do 30.09.2021 (čtvrtek) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 
 
 

Tento souhlas se stane součástí rozhodnutí o uzavírce předmětných komunikací vydaným Městským 
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úřadem Jilemnice, odborem dopravy, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.  

 

OD KÚ LK souhlasí s předmětnými úplnými uzavírkami při splnění níže uvedených požadavků 

týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností: 

 Uzavírkami komunikací v Roztokách u Jilemnice budou přímo dotčeny spoje linky 670968 

dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem 15 obousměrných průjezdů spojů v pracovní den) a 

nepřímo vybrané spoje linky 670964 téhož dopravce 

 Po celou dobu omezení provozu v Roztokách u Jilemnice budou přímo dotčené spoje linky 

670968 vedeny ve směru od Jilemnice po III/28619 K Břízkám – III/28619 – „dlouhá“ Mříčná 

– III/28619 – zast. Mříčná,,odb.Kruh na dočasném/provizorním stanovišti (bude využito 

rovněž pro spoje linky 670966 dotčené plánovanou uzavírkou na III/28617 v Mříčné) – 

III/28619 – III/28614 – Kruh – do Roztok u Jilemnice variantně buď po III/28615, anebo po 

III/28614 – dále výlukově dle výlukového JŘ buď s ukončením jízdy v Roztokách u Jilemnice 

(variantně již v Kruhu), anebo do Svojku po pravidelné trase (viz podmínka o možnosti 

průjezdu níže); obdobně, v opačném pořadí, pro dotčené spoje v opačném směru  

 OD KÚ LK žádá, aby byl v rámci ETAPY I (krátký úsek ve směru na Svojek) umožněn 

průjezd BUS v pracovní den mezi 15:30 – 07:00 pro průjezd ranních, resp. odpoledních spojů 

k zajištění ZDO dle standardů; v časovém rozmezí 07:00 – 15:30 rekonstruovaným úsekem 

v rámci ETAPY I neprojede jeden pár spojů linky 670968, což dopravní úřad OD KÚ LK 

společně s KORID LK, spol. s r.o. respektuje  

 OD KÚ LK si vyhrazuje, aby rekonstrukce mostu ev.č. 28615-2 v Roztokách u Jilemnice (u 

pošty) byla započata až po skončení ETAPY I (krátký úsek ve směru na Svojek); v případě 

souběhu těchto dvou uzavírek by hrozila faktická nemožnost obsluhy Roztok u Jilemnice a 

Svojku veřejnou linkovou dopravou; po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 28615-2 v Roztokách 

u Jilemnice v rámci ETAPY IV musí dojít ke zřízení dočasného/provizorního stanoviště zast. 

Roztoky u Jilemnice,,škola (v lokalitě křiž. III/28411 a III/28616) 

 Nepřímo dotčené vybrané spoje linky 670964 budou pro podporu obsluhy Roztok u Jilemnice 

vedeny ve směru od Jilemnice standardně do zast. Jilemnice,,Vejrychovsko – MK – MK 

K Vejrychovsku – III/28411 Roztocká – III/28411 – zast. Roztoky u Jilemnice,,u mostu na 

dočasném/provizorním stanovišti (v lokalitě křiž. III/28411 a III/2935) – III/2935 – zast. 

Martinice v Krk.,,křiž. na dočasném provizorním stanovišti (na III/2935 před křiž. s II/293) – 

II/293 – dále po pravidelné trase ve směru Martinice v Krkonoších; obdobně, v opačném 

pořadí, pro vybrané spoje v opačném směru s výjimkou, že nebudou vedeny z III/28411 

Roztocká po MK K Vejrychovsku, nýbrž po MK Pod Hrází 

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

dočasných/provizorních stanovišť zastávek Mříčná,,odb.Kruh; Roztoky u Jilemnice,,škola; 

Roztoky u Jilemnice,,u mostu a Martinice v Krk.,,křiž., na nichž bude umístěn přenosný 

označník 

 Žadatel, opět možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o. vyvěsí informaci 

o dočasném neobsloužení (příp. o změnách obsluhy) alespoň na nejvíce dotčených 
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zastávkách, a to zast. Roztoky u Jilemnice,,Jednota; Roztoky u Jilemnice,,továrna; Roztoky u 

Jilemnice,,škola; Roztoky u Jilemnice,,rozc.Kruh; Kruh,,u mostu; Kruh,,host.na Rychtě; 

Mříčná,,odb.Kruh; Jilemnice,,K Javorku a příp. Martinice v Krk.,,křiž.; OD KÚ LK 

doporučuje informaci o uzavírce v Roztokách u Jilemnice vyvěsit též v uzlu veřejné linkové 

dopravy, a to v zast. Jilemnice,,aut.nádr.      

 Dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové jízdní 

řády dotčených linek 670964 a 670968 a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu OD KÚ 

LK  

 Žadatelé budou o případném dřívějším, ale i pozdějším zprůjezdnění předmětných úplných 

uzavírek bezodkladně informovat alespoň dopravce BusLine LK s.r.o. – 

jakub.hanzlik@busline.cz, tel.: +420 604 381 856, 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 

 
Na vědomí: 

1. Město Jilemnice – datovou schránkou + e-mailem: adam@mesto.jilemnice.cz 

2. Obec Roztoky u Jilemnice – datovou schránkou 

3. Obec Martinice v Krkonoších – datovou schránkou  

4. Obec Kruh – datovou schránkou 

5. Obec Svojek – datovou schránkou 

6. Obec Mříčná – datovou schránkou 

7. Dopravní značení Smržovka s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: bruna.1@seznam.cz 

8. M–SILNICE a.s. – datovou schránkou  

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

jakub.hanzlik@busline.cz 

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

dispecink@korid.cz; tu@korid.cz 
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