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Městský úřad Česká Lípa
odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69 432
VYŘIZUJE:
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa

STANO

Vaše žádost zn.:
Vaše žádost ze dne:
Spis. zn.:
Číslo jednací:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
Počet listů dokumentu:
Počet příloh/počet listů příloh:
Datum:

bez značky
12. 11. 2018
MUCL/21356/2018/OD/JM
MUCL/122944/2018
František Ondřej
487 881 312
3 (oboustranný tisk)
1/4
13. 11. 2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470
36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), rozhodující v přenesené působnosti podle
ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl na
základě žádosti účastníka řízení Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69 432 se sídlem Antonína Sovy, 470
01 Česká Lípa podané dne 12. 11. 2018 o povolení uzavírky provozu na pozemní komunikace – silnice
II/270 (a – odbočení směru Dubá, Tachov v místě křížení se silnicí I/38, b – odbočení na Doksy, centrum,
Mimoň v místě křížení se silnicí I/38) v k. ú. Doksy u Máchova jezera v obci Doksy – za účelem opravy
povrchu silnice I/38 při akci „Oprava povrchu vozovky I/38 Doksy – křižovatka s II/270“, takto:
Podle ustanovení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), se po souhlasném projednání se správcem pozemní komunikace Krajskou správou silnic
Libereckého kraje, p.o., IČ: 70946078, pod zn.: KSSLK/8540/2018 ze dne 08.11.2018 a po
souhlasném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ:
470 80, pod č. j. KRPL-110169-2/ČJ-2018-180106-02 ze dne 09. 11. 2018 a po souhlasném vyjádření
města Zákupy, města Mimoň, města Ralsko, města Doksy, obce Provodín, obce Jestřebí, obce
Bohatice, ŘSD ČR – správa Liberec a Krajského úřadu Liberec (odbor dopravy),

povoluje
účastníku řízení Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69 432 se sídlem Antonína Sovy, 470 01 Česká Lípa
částečnou a úplnou uzavírku provozu silnice - silnice II/270 (a – odbočení směru Dubá, Tachov
v místě křížení se silnicí I/38, b – odbočení na Doksy, centrum, Mimoň v místě křížení se silnicí I/38) v k.
ú. Doksy u Máchova jezera v obci Doksy – za účelem opravy povrchu silnice I/38 při akci „Oprava
povrchu vozovky I/38 Doksy – křižovatka s II/270“, za níže uvedených podmínek:
1.

Doba trvání uzavírky provozu: a) částečna - od 27.11.2018 do 30.11.2018.
b) úplná – od 21.11.2018 do 26.11.2018.

2.

Objízdná trasa:

a) částečná uzavírka - provozu veden alespoň v jednom jízdním
pruhu.

b) úplná uzavírka – II/268 (Mimoň – Zákupy, III/26832 (Zákupy
– Srní – Jestřebí) a dále po sil. I/38 (Jestřebí – Doksy).
3.

Dopravní značení v místě uzavírek bude provedeno žadatelem na vlastní náklad podle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydaného Městským úřadem Česká Lípa,
odborem dopravy, pod čj.: MUCL/122929/2018 ze dne 13. 11. 2018, které bylo vydáno formou
opatření obecné povahy. Po ukončení uzavírky provozu na dotčených pozemních komunikacích
bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

4.
5.

Do uzavřeného prostoru bude umožněn vjezd vozidlům RZS a HZS a PČR v případě potřeby.
Z obou stran uzavírkou dotčeného úseku silnice musí umístěna tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení částečné a úplné uzavírky, a název a sídlo žadatele.
Uzavírkou budou přímo dotčeny vybrané spoje linek 500241, 500250, 500253, 500282, 500285,
500450, 500490 a 540280 dopravce ČSAD Česká Lípa a. s., vybrané spoje linky 501250
dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. a vybrané spoje linky 501400 dopravce BusLine
LK s. r. o. (v rámci etapy I celkem cca 74 průjezdů spojů předmětnou uzavírkou v pracovní dny,
cca 2 průjezdy spojů v sobotu a cca 9 průjezdů spojů předmětnou uzavírkou v pracovní dny, cca
2 průjezdy spojů v sobotu a cca 9 průjezdu spojů v neděli): nepřímo budou zároveň dotčeny spoje
linky 500259 dopravce MIRO bus s. r. o. (celkem 6 průjezdů spojů po sil. č. I/38 v pracovní dny
a 2 průjezdy spojů po sil. č. I/38 v neděli).
V rámci etapy I, kdy bude umožněn pouze průjezd po sil. č. I/38 a ze sil. č. II/270 nebude jak
nájezd sa sil. č. I/38, tak i sjezd ze sil. č. I/38 ve směru z/do centra Doks možné uskutečnit (tedy
i z/do frekventované zastávky Doksy,, aut. st.), budou spoje, které dále pokračují ve směru
z Doks na Jestřebí ( s výjimkou vybraných spojů linky 500450, viz níže), vedeny jednotně ve
směru od Mladé Boleslavi (po sil. č. I/38), Dubé/Sklaky u Doks/Tachova (po sil. č. II/270)
závlekem po sil. č. I/38 – křiž. sil. č. I/38 a MK u čeprací stanice Benzina – MK kolem čerpací
stanice Benzina – MK ul. Valdštejnská – sil. č. II/270 ul. Valdštejnská – MK ul. valdštejnská
s obsloužením zastávek Doksy,, škola, Doksy,, Bílá Labuť a Doksy,, žel.st. Těmi linkami, jež
tyto zastávky dle svých JŘ standarně obsluhují – MK kolem čerpací stanice Benzina – křiž. MK
a sil. č. I/38 – sil. č. I/38 – dále již po svých pravidelných trasách ve směru do Jestřebí.
V rámci etapy I budou spoje linky 500241 ve směru do Mimoně vedeny ze zast. Doksy,, aut. st.
Přimo do zast. Doksy,, Lipové nám. S vynecháním (bez závleku do) zast. Doksy,, žel.st., která
nebude spoji této linky v době trvání etapy I obsluhována: obdobně i v opačném směru.
V rámci etapy I budou spoje linky 500250 (pouze spoje této linky) ve směru od Bezdězu
obsluhovat již v první fázi závleku zast. Doksy,, žel.st. A nebudou kolem ní pouze projíždět,
z důvodu, aby cestující, kteří chtějí vystoupit na této zastávce, nemusel spoji pokračovat dlouhým
závlekem až do zast. Doksy,, aut. st., přičemž by jim výstup v zast. Doksy,, žel. st. byl umožněn
až při návratu ze závleku ze zast. Doksy,, aut.st.
V rámci etapy I budou spoje linek 500282 a 540280 ve směru od Skalky u doks z křiž. sil.č.
II/270 a I/38 vedeny po sil. č. I/38, dále po MK kolem čerpací stanice Benzina do zast.
Doksy,,žel.st., s tím, že tato zastávka bude obsloužena v této fázi jídzy: dále budou spoje této
linky pokračovat po MK ul. Valdštejnská s obloužením zast. Doksy,,škola (platí pouze pro spoj
č. 7 linky 500282) – MK ul. Valdštejnská – sil.č. II/270 ul. Vladštejnská – zast. Doksy,,aut.st.,
z níž budou spoje pokračovat přímo po sil.č. II/270 ul. Valdštejnská/Máchova a Sokolská do zast.
Doksy,,Lipové nám. A dále ve směru do Mimoně (spoje tedy obslouží zast. Doksy,žel.st. a
Doksy,,škola jakožto nácestné zastávky, s tím, že se opětovný závlek ze zast. Doksy,,aut.st. do
těchto zastávek již nevykoná a spoje budou pokračovat přímo na Lipové náměstí)ú: obdobně i
v opačném směru.
V rámci etapy I budou vybrané spoje linky 500450 obousměrně vedeny ve směru od Jestřebí
krátkým závlekme pouze do zast. Doksy,,žel.st., bez dalšího prodloužení závleku do zast.
Doksy,,aut.st.: zast. Doksy,,aut.st. nebude po dobu trvání etapy I vybranými spoji linky 500450
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24.
25.

obsluhována bez náhrady: vybrané spoje linky 500450, kdy se jedná především o Doksy, žel.st.
o vytížené zaměstnanecké spoje č. 11, č. 6 a nedělní spoj č. 108, budou závlekem ze zast. Doksy,
žel.st. pokračovat prodloužením závleku po MK ul. Valdštejnská a sil.č. II/270 ul. Valdštejnská
do zast. Doksy,, aut.st., která bude těmito vybranými spoji obsluhována, přičemž tyto spoje se
vrátí po stejné trase po silč. II/270 ul. Valdštejnská, MK ul. Valdštejnská a MK kolem čerpací
stanice Benzina zpět na sil.č. I/38, odkud budou již pokračovat po své pravidelné trase ve směru
do Mladé Boleslavi, resp. České Lípy/Nového Boru.
Žadatel zajistí vyhrazení prostoru pro otáčení BUS v prostoru otočky/parkoviště ze zast.
Doksy,,žel.st.
V rámci etapy II bude již spojům všech dotčených linek PAD průjezd křiž. silč. I/38 a II/270
umožněn, s tím, že spoje dotčených linek budou moci odbočovat ze silč. I/38 po silč. II/270 ve
směru do Doksy (a opačně) a azárověň, že bude možný možnž průjezd napříč křiž. sil.č. I/38 a
II/270 pro spoje jedoucí po silč. II/270 od Dubé/Skalky u Doks/Tachova ve směru do centra
Doks, konkrétně do zast. Doksy,,aut.st.¨
Po dobu úplné uzavírky v rámci etapy I dojde k dočasným změnám obsluhy zastávky dotčenou
linkou:
a. Doksy,, aut.st. – vybranými spoji linky 500450 neobsluhována bez náhrady: cestující budou
odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Doksy,,žel.st. (vzdálená cca 1,5 km),
b. Doksy,, žel.st. – spoji linky 500241 neobsluhována bez náhrady, cestující této linky budou
odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Doksy,,Lipové nám. (vzdálená cca 1 km).
Žadatel zajistí možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem ČSAD Česká Lípa, vyvěšení
informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na bezprostředně dotčených zastávkách
Doksy,, atu.st. a Doksy,, žel.st., na nichž bude vybranými spoji linek 500241 a 500450 omezena
jejich obsluha.
Dočení dopravci ČSAD Česká Lípa a. s. a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. připraví ve
spolupráci s KORID LK, spol s. r. o. výlukové jízdní řády dotčených linek (v případě dopravce
ČSAD Česká Lípa a. s. s výjimkou linky 500490, pro kterou nebude nutné připravovat VJŘ) a
předloží je ke schválení dopravnímu úřadu.
Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky bezodkladně informovat
minimálně dopravce ČSAD Česká Lípa a. s. – pospisilova@csadcl.cz, tel.: +420 724 632 474,
dopravní úřad – lubos.tomicek@kraj-lbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL –
dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.
Dotčená pozemní komunikace se smí uzavřít pouze na dobu povolenou tímto rozhodnutím a
žadatel je povinen učinit vše pro její zkrácení.
Dopravní značky a zařízení budou mít fólii retroreflexe min. třídy R2, budou kontrolovány a
řádně udržovány po celou dobu trvání uzavírky.
Veškeré náhrady spojené s objížďkou a uzavírkou, popřípadě vzniklé škody na komunikaích
bude hradit investor Ředitelství silnici a dálnic ČR, IČ: 659 93 390 se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha – Nusle.
Po realizaci akce se na objízdné trase na silnici III/26832 v katastru obce Jestřebí prove oprava
výtluku, které byly způsobeny, nebo zhorčeny automobily využívajícími objízdnou trasu.
Žadatel zajistí v případě dřívějšího ukončení uzavírky okamžité odstranění Dopravního značení.
Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a
zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových
křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem,
vyřazených disků kol vozidel, apod.
Veškerá dopravní značení a jeho umístění si zajistí žadatel. Osazení na začátku akce a odstranění
po skončení stavby provede žadatel neprodleně na vlastní náklad.
Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá za žadatel tj. Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69
432 se sídlem Antonína Sovy, 470 01 Česká Lípa. Odpovědný pracovník: Martin Pavlíček, tel.:
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724 534 284.
Odůvodnění:
Žadatel, Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69 432 se sídlem Antonína Sovy, 470 01 Česká Lípa podal dne
12. 11. 2018 u Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, žádost o povolení částečné a úplné
uzavírky provozu na pozemní komunikaci – silnice II/270 (a – odbočení směru Dubá, Tachov v místě
křížení se silnicí I/38, b – odbočení na Doksy, centrum, Mimoň v místě křížení se silnicí I/38) v k. ú. Doksy
u Máchova jezera v obci Doksy – za účelem opravy povrchu silnice I/38 při akci „Oprava povrchu
vozovky I/38 Doksy – křižovatka s II/270“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích může být provoz na
dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích částečně
nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka, a to po projednání žádosti s vlastníkem
pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být
vedena objížďka, dále po projednání žádosti s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka nebo nařízena objížďka.
Vyjádření účastníka řízení Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., IČ: 70946078, pod zn.:
KSSLK/8540/2018 ze dne 08.11.2018 je souhlasné, vyjádření dotčeného orgánu Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod
Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, pod č. j. KRPL-110169-2/ČJ-2018-180106-02 ze dne
09. 11. 2018 je souhlasné a souhlasné jsou i vyjádření vyjádření města Zákupy, města Mimoň, města
Ralsko, města Doksy, obce Provodín, obce Jestřebí, obce Bohatice, ŘSD ČR – správa Liberec a
Krajského úřadu Liberec (odbor dopravy).
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že částečnou
uzavírkou provozu na dotčené silnici nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem pak rozhodl
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení o odvolání:
Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, vlastník silnice, po níž má být
vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ní z uzavřené pozemní
komunikace.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 a § 82, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U
Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa, Odboru
dopravy (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.
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František Ondřej
vedoucí odboru dopravy
Elektronický podpis
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Příloha:

Příloha č. 1 – DIO

Obdrží:
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu – na doručenku)
- Silnice Žáček s. r. o., IČ: 445 69 432 se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
- Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. - Perštýn, PSČ: 460 01 zastouepný
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže
632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, Česká Lípa, PSČ: 470 50.
-

Město Doksy, IČ: 002 60 444 se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy (odbor rozvoje a majetku)
Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
Město Mimoň, IČ: 002 60 746 se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
Město Zákupy, IČ: 002 61 114 se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy
Obec Provodín, IČ: 005 24 760 se sídlem Provodín 80, 471 64 Provodín
Obec Jetřebí, IČ: 02 60 878 se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí
Obec Bohatice, IČ: 006 73 340 se sídlem Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2

- Ředitelství silnic a dálnic ČR (správa Liberec) se sídlem Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec
- Krajský úřad Libereckého kraje (odbor dopravy) se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Dotčené orgány státní správy a organizace:
-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým
vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80.

Na vědomí:
-

Nemocnice s poliklinikou, záchranná služba, Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01.
Nemocnice s poliklinikou, doprava, Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní pracoviště, Česká Lípa, Karla Poláčka 3152 PSČ: 470 02.
ČSAD Česká Lípa a. s., IČ: 254 97 987 se sídlem Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., IČ: 256 20 886 se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8
BusLine LK s. r. o., IČ: 056 66 384 se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
MIRO bus s. r. o, IČ: 254 77 005 se sídlem Bardějovská 2572 , 470 01 Česká Lípa
KORID LK s. r. o., IČ: 272 67 351 se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
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IČ: 00260428
Fax: 487 881 312
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská č.p. 413
470 36 Če ská Lípa
e-mail: ondrej@mucl.cz

