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Souhlas dopravního úřadu s částečnou uzavírkou na sil.č. I/13 a 

úplnou uzavírkou sil.č. III/27244 v Rynolticích 
(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 pana Josefa Nešvery, zastupujícího 

stavebníka firmu STRABAG, a.s., k částečné uzavírce sil.č. I/13 a úplnou uzavírkou 

sil.č. III/27244 v Rynolticích, z důvodu rekonstrukce komunikace, v termínu: 

 

od 28.03.2022 (pondělí) do 30.08.2022 (úterý) 

 (termín bude potvrzen rozhodnutím 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: 

 

• Během částečné uzavírky na sil.č. I/13 a úplnou uzavírkou sil.č. III/27244 v Rynolticích 

budou v přímo dotčeny spoje linek 500273, 540075 a 540076 ČSAD Liberec, a.s. 

(celkem cca desítky spojů především v pracovní den a dále desítky v sobotu v neděli a 

ve vybrané státní svátky)  
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• Předmětnou částečnou/resp. úplnou uzavírkou budou: 

– spoje linky 540076 vedené ze směru od Hrádku n/N využívat náhradní/dočasné 

stanoviště zast. Rynoltice,,Jednota na sil.č. III/2716 –  

- (vybrané následně pokračují do zast. Rynoltice,,hřiště (náhrada za 

Rynoltice,,Obú) odkud pokračují po MK podél hřiště až k žel. trati – vpravo 

podél trati – kde se napojí na sil. č. III/27244 a dále po své trase, zpět v opačném 

pořadí) 

- ostatní pokračují po sil.č. I/13J do Jablonného v Podještědí; zpět obsluhují zast. 

Rynoltice,,Jednota na dočasném/provizorním stanovišti na sil.č I/13J 

– spoje linky 540075 vedené z Liberce odbočovat ze sil.č. I/13J na MK a obslouží 

zast. Rynoltice,,hřiště (náhrada za Rynoltice,,Obú) a odkud pokračují po MK podél 

hřiště až k žel. trati – vpravo podél trati – kde se napojí na sil. č. III/27244 a dále po 

své trase, zpět v opačném pořadí 

– spoje linky 500273 jedoucí do Stráže pod Ralskem obsluhovat zast. 

Rynoltice,,Jednota na náhradním/dočasném stanovišti na sil.č. I/13J a dále pokračují 

po své trase; směrem do Jablonného v Podj. v tomto úseku odbočí ze sil.č. III/27244 

za žel. tratí a jedou po MK do zast. Rynoltice,,hřiště – napojí se na I/13J a pokračují 

směr Jablonné v Podj. 

- vybrané spoje linky 500273 jedoucí směrem do Jablonného v Podj. mohou 

využít variantní trasy kde se po obsloužení zast. Janovice v Podj.,,u kapličky 

otočí a jedou zpět na sil.č III/27245 – sil.č. III/27013 – II/270 – Jablonné v Pojd. 

až do zast. Jablonné v Podj.,,Zdisl.z Lemberka a dále po své trase; zpět 

v opačném pořadí.¨ 

• Po dobu trvání předmětné uzavírky na sil.č. I/13J a na sil.č. III/27244 v Rynolticích 

dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek: 

Rynoltice,,Jednota – neobsluhována na stávajícím stanovišti (náhrada viz DIO) 

Rynoltice,,Jednota – obsluhována na náhradním/dočasném stanovišti (celkem 4 

označníky viz DIO – 2x na sil.č. I/13 a 2x na sil.č. III/2716 vždy na obou stranách 

komunik.) – variantně neobsluhována spoji linky 500273 

Rynoltice,,Obú – neobsluhována spoji linky 540076, 540075 a vybranými spoji linky 

500273 

Rynoltice,,hřiště – obsluhována navíc spoji 540076, 540075 a vybranými spoji linky 

500273 

Rynoltice,,kult.dům – variantně neobsluhována spoji linky 500273 

Jabllonné v Podj.,,Lvová – variantně neobsluhována spoji linky 500273 

• Dopravce ČSAD Liberec a.s. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové 

jízdní řády dotčených linek a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu. 
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• Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné 

úplné uzavírky bezodkladně informovat minimálně dopravce ČSAD Liberec, a.s. –

pavel.simera@csadlb.cz, tomas.havel@csadlb.cz; lucie.praxova@csadlb.cz  

tel.: +420 731 124 252, dopravce dopravní úřad pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, 

tel.: +420 485 226 277 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, 

tel.: +420 704 702 000 

 

 

Ing. Monika Šulcová 

vedoucí odboru dopravní obslužnosti 

 
 

 
Rozdělovník: 

1. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení poz. komunikací – e-mailem: 

petr.cech@kraj-lbc.cz  

 

Na vědomí: 

2. Statutární město Liberec – datovou schránkou + e-mailem: 

rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz; fricova.jana@magistrat.liberec.cz; 

ivona.apkova@magistrat.liberec.cz ; 

3. Obec Rynoltice – datovou schránkou  

4. Město Jablonné v Podještědí – datovou schránkou 

5. Obec Janovice v Podještědí – datovou schránkou 

6. STRABAG, a.s. – datovou schránkou + e-mailem: martin.vojtech@strabag.com   

7. Josef Nešvera – datovou schránkou + e-mailem: nesvera.josef@seznam.cz  

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

pavel.simera@csadlb.cz; martin.liska@csadlb.cz  

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

jaroslav.smistik@korid.cz; dispecink@korid.cz; tu@korid.cz 
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