
Městský úřad Turnov  
Odbor  dopravní,  Antonína Dvořáka 355,  511 01 Turnov 

 tel.: 481 366 111    

 e-mail: p.vanatko@mu.turnov.cz 

 

Adr.: 

EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924 
  

  
Naše značka: OD/19/20586/vOD                    Vyřizuje: Vaňátko 481 366 871                          V Turnově: 30.5.2019      

 

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 13.5.2019 společnost EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod 

Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924, úplnou uzavírku silnice II/610 v 

Příšovicích, z důvodu rekonstrukce silnice, za těchto podmínek: 

 

1) Na silnici II/610 v Příšovicích úseku od křižovatky se místní komunikací na okraji sídliště po 

křižovatku s místní komunikací u vlečkového přejezdu bude provedena: 

 

úplná uzavírka ode dne 3.6.2019 do 30.11.2019 

 

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci podél Holanova statku. 

 

Dopravní značení bude umístěno dle předložené situace a stanovení přechodné úpravy provozu vydané 

Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, pod Č.j. OD/19/20586/vOD-st ze dne 28.5.2019. Budou 

označeny náhradní autobusové zastávky označníky IJ4b. 

2) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní značky a 

zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven. 

3) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup rezidentům k jejich nemovitostem. 

4) Organizace autobusové dopravy bude provedena dle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého 

kraje, odboru dopravy při splnění následujících podmínek: 

• Úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 v Příšovicích budou dotčeny spoje linky 670365 dopravce BusLine 

KHK s.r.o., a spoje linek 670361, 670364, 670366 a 670368 dopravce BusLine LK s.r.o.  

• veškerá opatření uvedená v „Souhlasu dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. II/610 v úsecích: 

Turnov (etapa u viaduktu); Přepeře – Příšovice; Příšovice (etapa u sídliště); Svijany (etapa od křiž. sil.č. 

II/610 a II/279 za most ev. č. 610-035A přes Jizeru) + sil.č. III/2797 ul. Nádražní v Turnově“, (č.j. 

KULK 23022/2019/280.8/Tk), budou i nadále bezpodmínečně uplatňována beze změn.  

 vybrané spoje dotčených linek obsluhují zast. Příšovice,,kovárna, v jejíž blízkosti se zároveň otáčejí; 

těmto vybraným spojům, které dělají závlek do zast. Příšovice,,kovárna, bude umožněn obousměrný 

průjezd po MK kolem Holanova statku, s tím, že bude obsluha výše zmíněné zastávky umožněna dle 

výlukových JŘ linek 670361, 670364 a 670368 beze změn, dle současných podmínek.  

 V případě vybraných spojů mířících k vykonání závleku do zast. Příšovice,,kovárna bude rovněž 

obsluhována zast. Příšovice,,sídl., ovšem nikoli na svém stálém stanovišti, které se t.č. bude nacházet v 

rekonstruovaném úseku, nýbrž na dočasném/provizorním stanovišti, kdy dopravní úřad stanovuje, aby 

žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistil instalování přenosného 

označníku zast. Příšovice,,sídl. (pro oba směry) vhodně do trasy vybraných spojů dotčených linek 



mířících do zast. Příšovice,,kovárna; dopravní úřad doporučuje, aby přenosné označníky byly umístěny 

do lokality čp. 28 na sil.č. II/610, kdy dočasná/provizorní stanoviště budou od stálých stanovišť 

vzdálena cca 100m; dopravní úřad navrhuje, aby zast. Příšovice,,sídl. ve směru do zast. 

Příšovice,,kovárna byla pouze pro výstup, zatímco zast. Příšovice,,sídl. v opačném směru, tedy při 

návratu ze závleku do zast. Příšovice,,kovárna, byla již i pro nástup cestujících  

 Po dobu úplné uzavírky na sil.č. II/610 v Příšovicích nebude docházet k blokovému otáčení BUS 

kolem příšovického sídliště (jedná se o spoje, které nevykonávají závlek do zast. Příšovice,,kovárna), 

nýbrž otáčení BUS bude realizováno na tzv. trianglu před Pohostinstvím Jilm  

 Z důvodu neobsloužení zast. Příšovice,,sídl. velkým počtem spojů bude dočasně aktivována zast. 

Příšovice,,Severočeské mlékárny, která však bude muset být přesunuta ze svého stálého stanoviště na 

stanoviště dočasné u tringlu, kde bude instalován přenosný označník, a kdy tato zastávka bude sloužit 

jako náhradní za zast. Příšovice,,sídl. (na dočasném/provizorním stanovišti), která bude obsluhována 

pouze spoji vykonávajícími závlek do zast. Příšovice,,kovárna; OD KÚ LK sděluje, že žádný ze spojů 

linek 670365 a 670366 nevykonává závlek do zast. Příšovice,,kovárna, a proto spoje těchto dotčených 

linek budou obsluhovat pouze zast. Příšovice,,Severočeské mlékárny  

• Dočasným aktivováním zast. Příšovice,,Severočeské mlékárny, která bude obsluhována jak spoji, které 

míří dál k vykonání závleku do zast. Příšovice,,kovárna, tak i spoji otáčejícími se na trianglu, dojde k 

dočasnému „zneaktivnění“ zast. Příšovice,,SDZ ve směru do Příšovic, kdy spoje budou kolem této 

zastávky pouze projíždět a nebudou ji obsluhovat (z důvodu blízké vzdálenosti do zast. 

Příšovice,,Severočeské mlékárny); v opačném směru (ve směru z Příšovic na Svijany) bude zast. 

Příšovice,,SDZ standardně obsluhována  

 OD KÚ LK si vyhrazuje, aby žadatel v součinnosti s dotčeným dopravcem zajistil zřízení 

dočasných/provizorních stanovišť zast. Příšovice,,sídl. a Příšovice,,Severočeské mlékárny  

 OD KÚ LK zároveň na žadatele deleguje povinnost, aby zajistil dostatek prostoru pro otáčení BUS na 

tzv. trianglu u Pohostinství Jilm; dopravní úřad doporučuje, aby v místě otočky BUS byly instalovány 

tabule informující o zákazu stání v obratišti, příp. aby byl odstraněn středový travnatý ostrůvek kvůli 

bezpečnějšímu a plynulejšímu otáčení BUS  

 OD KÚ LK klade ke zvážení (nikoli jako povinnost) dočasné odstranění zpomalovacích pásů na MK, 

po níž budou spoje zajíždět k obsluze zast. Příšovice,,kovárna  

 OD KÚ LK žádá, aby v souběhu uzavírek v oblasti Příšovic, které si vyžadují velmi náročná dopravní 

opatření, nedošlo k uzavření MK v Příšovicích (MK kolem Holanova statku), čímž by byla obsluha 

celých Příšovic fakticky znemožněna  

 Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine LK s.r.o. zajistí informování cestujících prostřednictvím 

vývěsek na všech dočasně neobsloužených/provozně omezených zastávkách, tj. na zast. Příšovice,,sídl., 

která nebude obsluhována na stálém, nýbrž dočasném stanovišti, na zast. Příšovice,,Severočeské 

mlékárny, která bude dočasně aktivována a vzápětí přemístěna na dočasné stanoviště u trianglu, a na 

zast. Příšovice,,SDZ, jež nebude ve směru do Příšovic obsluhována  

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

řády dotčených linek a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu  

 Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné uzavírky 

bezodkladně informovat dopravce BusLine LK s.r.o. – ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 

396; dopravní úřad – lubos.tomicek@kraj-lbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL – 

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

 

Odpovědnou osobou za žadatele a průběh akce je za žadatele, pan Lukáš Kobosil, stavbyvedoucí, tel. 

731601120 
 

 

 

 



O d ů v o d n ě n í 

 

Dne 13.5.2019 podala společnost EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 

460 11 Liberec 11, IČ: 45274924, žádost o úplnou uzavírku silnice II/610 v Příšovicích v prostoru 

kolem sídliště, z důvodu rekonstrukce silnice. 

Městský úřad Turnov, odbor dopravní (dále jen silniční správní úřad) oznámil zahájení správního řízení 

známým účastníkům správního řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 14.5.2019 a zároveň 

stanovil lhůty pro podávání námitek a připomínek a pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. 

Silniční správní úřad zohlednil připomínky účastníků a stanoviska dotčených orgánů v podmínkách 

tohoto povolení. 

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  

EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 

 
 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Obec Příšovice, okr. Liberec 
 

Dotčené orgány státní správy: 

Krajský úřad Libereckého kraje, dopravní obslužnost 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily 
 

 

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 LK s.r.o. 
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