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Souhlas DÚ s úplnou uzavírkou sil.č. II/279 – most ev.č.279-004 

ve Svijanech přes D/10  

včetně krátkodobé úplné/resp. částečné uzavírky D/10 
(z hlediska veřejné linkové dopravy) 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravní obslužnosti (dále jen ODO 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 paní Gabriely Sloukové zastupující 

žadatele společnost Metrostav Infrastructure a.s., s úplnou uzavírkou sil.č. II/279 – most 

ev.č.279-004 ve Svijanech přes D/10 včetně krátkodobé úplné/resp. částečné uzavírky 

D/10, z důvodu opravy mostu, v termínu: 

 

od 23.05.2022 (pondělí) do 15.11.2022 (úterý) 

 (termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

 

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným 

příslušným silničním správním úřadem.  

 

 

ODO KÚ LK souhlasí s předmětnou úplnou uzavírkou při splnění níže uvedených 

požadavků týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených 

skutečností: 
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• úplnou uzavírkou sil.č. II/279 – most ev.č.279-004 ve Svijanech přes D/10 budou 

dotčeny spoje linek 100345, 540345 dopravce ČSAD Liberec a.s., 102345 dopravce 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., 670364, 670366, 670368, 670530, 670720 

dopravce BusLine LK, s.r.o. (celkem desítky průjezdů spojů v pracovní den a jednotky 

obousměrných průjezdů spojů o víkendu a ve vybrané statní svátky) 

• Po dobu trvání úplné uzavírky na sil.č. II/279 – most ev.č.279-004 ve Svijanech přes 

D/10 budou:   

- spoje linek 100345, 102345 vedeny z Liberce po D/10 odbočí na sil.č. 

III/2791 pokračuje po D/10 až na Exit 63 do obce Březina – MK obce Březina 

až do zast. Loukov,,žel.st., kde se otočí a jedou zpět po své trase ve směru na 

Mnichovo Hradiště https://mapy.cz/s/docovocagu ; v opačném směru bez 

opatření 

- spoje linky 670720 jedoucí ze zast. Příšovice,,sídl. pokračuje po sil.č. II/610 a  

na D/10 najíždí až na Exitu 63 https://mapy.cz/s/nozutakejo , ve směru zpět 

není dotčena 

- vybrané spoje linek 670720, 100345 a 102345 ve směru do Mladé Boleslavi 

vedeny ze zast. Ohrazenice,,u výkupny – sil. č. III/2797 ul. Nádražní (variantně 

pouze jako závlek do zast. Ohrazenice,,Pyrám a rovnou zpět na sil.č.III/2797 

ul. Nádražní a dále po své trase) – sil.č. III/27915 – Přepeře – sil.č. II/610 – do 

zast. Příšovice,,sídliště – II/610 – zast. Svijany,,obec – II/610 – Loukov,,žel.st.  

Březiny - kde najedou na D/10 na Exitu 63 a dále po své trase. 

- spoje linky 670364, 670366, 670368 vedeny od Turnova ze zast. 

Příšovice,,SDZ  - sil.č. II/610 neobslouží zast. Svijany,,na nájezdu – pokračují 

po sil.č II/610 – zast. Svijany,,obec – sil.č. III/27917 (pod železničním mostem 

bude umožněn průjezd bus s výškou do 3,2m bez omezení)– zast. 

Svijany,,hor.rozc. obslouží na náhradním dočasném stanovišti dle DIO 

https://mapy.cz/s/kepubamagu resp. https://mapy.cz/s/nozutakejo ; ve směru 

zpět v opačném pořadí 

- spoje linky 670530 ve směru ze Semil vedeny ze zast. Ohrazenice,,prům.zóna 

– MK průmyslová – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. II/610 ul. Přepeřská – 

dále po MK okolo Holánova statku a obslouží navíc zast. 

Příšovice,,Severočeské mlékárny (na náhradním/dočasném stanovišti) dle DIO 

a pokračují po II/610 a dále po své trase do zast. Příšovice,,prům.zóna kde 

končí https://mapy.cz/s/nenototuse ; v opačném směru bez opatření  

• Po dobu krátkodobé úplné uzavírky na D/10 přepokládaný termín od 28.5.2022 

(sobota) 17.00 do 29.5.2022 10.00 (neděle) bude ve směru do Prahy využívána 

navržená objízdná trasa dle DIO tj. Exit z D/10 před zahradnictvím/resp. čerpací 

stanicí Shell na sil.č. III/27911 – účelová komunikace ve vlastnictví KSS LK, P.o - 

sil.č. III/2791 – sil.č. II/279 a dále po své trase/resp. zpět nájezd na D/10; v opačném 

směru se využije sjezd z D/10 a následně dle trasy dané linky – tj. pokračuje dále po 

své trase po sil.č. II/279/resp. kříží sil.č. II/279 a zpět nájezd přivaděčem na D/10  

 

https://mapy.cz/s/docovocagu
https://mapy.cz/s/nozutakejo
https://mapy.cz/s/kepubamagu
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Pro vybrané spoje linek 670700 a 671730 (při úplné uzavírce D/10) bude rovněž 

variantní objízdná trasa ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. – po II/610 až do Březiny a 

dále po své trase. 

• Po dobu krátkodobé úplné/ resp. částečné uzavírky D/10 budou dále dotčeny 

linky MAL a PAD:  

000108, 000123, 000125, 000444 - dopravce NIKOLO s.r.o., 

000004, 000147, 000187 – dopravce MUSIL TOUR spol. s r.o.,  

000027, 000133, 000383 - dopravce D.M.D-GROUP, spol. s r.o., 

000203, 000372 - dopravce Vilartrans s.r.o. 

000258, 000293 - dopravce GDAMALER TOUR s.r.o. 

000260 - dopravce IB TRANS s.r.o. 

000288 - dopravce Vital Euro Trans s.r.o. 

000188 - dopravce INFOBUS s.r.o. 

000045 - dopravce Holfedtrans s.r.o. 

000086 - dopravce BUS-BOMBA s.r.o. 

154100 - dopravce FlixBus CZ s.r.o. 

154420 - dopravce STUDENT AGENCY k.s. 

167221 - dopravce Autobusy VKJ s. r. o. 

167224 - dopravce Michal Pelc 

169225 - dopravce KAD,spol. s r.o. 

670900, 670700, 670720, 670730, 530750 – dopravce BusLine LK, s.r.o. 

671700, 671720, 671730 – dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. 

• ODO KÚ LK požaduje umístění značek se zákazem zastavení (otáčení BUS) v místě 

zast. Loukov,,žel.st. dle DIO. 

• Po dobu trvání úplné uzavírky sil.č. II/279 – most ev.č.279-004 ve Svijanech přes 

D/10 dojde k dočasným změnám obsluhy zastávky: 

Svijany,,na nájezdu – variantně neobsluhována linkami 100345, 102345, 540345, 

670364, 670366, 670368 a 670530 

Příšovice,,hl.sil. – po dobu uzavírky mostu z bezpečnostních důvodů zcela 

neobsluhována, bez náhrady 

Svijany,,obec  – navíc obsluhována linkami 670364, 670366, 670368, 670720, 

100345, 102345  

Svijany,,hor.rozc. – obsluhována na náhradním/dočasném stanovišti linkami 670364, 

670366, 670368 (dle DIO tj. za odbočkou Parkoviště Svijany – zámek v obou 

směrech) 

Příšovice,,Severočeské mlékárny – navíc obsluhována linkou 670530 

Příšovice,,sídliště – navíc obsluhována vybranými spoji linky 670720, 100345, 

102345 

Loukov,,žel.st. – navíc obsluhována vybranými spoji linky 670720  

• Dopravci připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. a IDSK, p.o. výlukové 

jízdní řády dotčených linek 100345, 102345, 540345, 670364, 670366, 670368 a 

670530 a 670720 předloží je ke schválení dopravnímu úřadu. 

https://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/app/idol_edit/mapa.php
https://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/app/idol_edit/mapa.php
https://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/app/idol_edit/mapa.php
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• Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné 

úplné uzavírky bezodkladně informovat: 

dopravce BusLine LK s.r.o. – jan.libensky@busline.cz, tel.: +420 603 817 880  

dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. - jan.holub@arriva.cz, tel. + 420 

326 712 019 

dopravce ČSAD Liberec a.s. – lucie.praxova@csadlb.cz ; pavel.simera@csadlb.cz, 

tel. + 420 606 064 053 

dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. – mejzr@csad-sc.cz   

dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, tel.: +420 485 226 277 

dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000 

 

Ing. Monika Šulcová 

vedoucí odboru dopravní obslužnosti 

 
Na vědomí: 

1. Město Turnov – datovou schránkou + e-mailem: p.vanatko@mu.turnov.cz 

2. Obec Svijany – datovou schránkou 

3. Obec Svijanský újezd – datovou schránkou 

4. Obec Pěnčín – datovou schránkou 

5. Obec Příšovice – datovou schránkou 

6. Obec Přepeře – datovou schránkou 

7. Obec Ohrazenice – datovou schránkou 

8. Obec Loukov – datovou schránkou 

9. Obec Žďár – datovou schránkou 

10. Obec Březina – datovou schránkou 

11. BusLine LK, s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: jan.libensky@busline.cz;  

ondrej.polak@busline.cz 

12. ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: 

jan.holub@arriva.cz  

13. ČSAD Liberec a.s. – datovou schránkou + e-mailem: lucie.praxova@csadlb.cz ; 

pavel.simera@csadlb.cz 

14. ČSAD Střední Čechy – datovou schránkou + e-mailem: mejzr@csad-sc.cz  

15. VIATEX s. r.o. – datovou schránkou + e-mailem: lang@viatex.cz  

16. Ředitelství silnic a dálnic ČR – datovou schránkou + e-mailem: posta@rsd.cz  

17. Metrostav Infrastructure a.s. – datovou schránkou + e-mailem: miroslav.ira@m-

infra.cz  

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

jan.louda@korid.cz; roman.martinec@korid.cz; dispecink@korid.cz; tu@korid.cz 

19. Ministerstvo dopravy – datovou schránkou 

20. Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, oddělení organizace dopravy – 

datovou schránkou  

21. Středočeský kraj – datovou schránkou 

22. Liberecký kraj, odbor silničního hospodářství – petr.cech@kraj-lbc.cz  

23. IDSK, p.o. – datovou schránkou 

24. MUSIL TOUR spol. s r.o. – datovou schránkou 

25. D.M.D-GROUP, spol. s r.o. – datovou schránkou 

26. Holfedtrans s.r.o. – datovou schránkou 

27. BUS-BOMBA s.r.o. – datovou schránkou 
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mailto:jan.holub@arriva.cz
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28. NIKOLO s.r.o. – datovou schránkou 

29. INFOBUS s.r.o. – datovou schránkou 

30. Vilartrans s.r.o. – datovou schránkou 

31. GDAMALER TOUR s.r.o. – datovou schránkou 

32. IB TRANS s.r.o. – datovou schránkou 

33. Vital Euro Trans s.r.o. – datovou schránkou 

34. FlixBus CZ s.r.o. – datovou schránkou 

35. STUDENT AGENCY k.s. – datovou schránkou 

36. Autobusy VKJ s. r. o. – datovou schránkou 

37. KAD, spol. s r.o. – datovou schránkou 
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