Městský úřad Semily
Husova 82, 513 13 Semily
Odbor dopravy
VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE:
NAŠE čj.:
VYŘIZUJE:

13.03.2019
OD/2015/19

FAX:
E-MAIL:

Mgr. M. Hubačík
+420 481 629 266
+420 737 212 713
+420 481 629 209
hubacik@mu.semily.cz

DATUM:

24.05.2019

TEL.:

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Semily, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a), zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále je silniční zákon) a jako
místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
podle ustanovením § 24 odst. 2 silničního zákona, § 39 odst. 4 vyhlášky MDS č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále je prováděcí vyhlášky) a § 67
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
úřád) na žádost společnosti Správa železniční dopravní cesty s.o.,
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 02 Hradec
Králové, IČO 70 99 42 34 věci zastoupené Jiří Vošvrdou takto:
povoluje
a) provedení úplné uzavírky silnice II/286 v úseku železničního přejezdu P4708
v drážním km 61,811 (Ploužnice) z důvodu stavebních prací při rekonstrukci tohoto
železničního přejezdu v termínu: od 01.06.2019 od 7:00 hod. do 05.06.2019 do 20:00
b) provedení úplné uzavírky silnice II/284 v úseku železničního přejezdu P4734
v drážním km 69,464 (Syřenov) z důvodu stavebních prací při rekonstrukci tohoto
železničního přejezdu v termínu: od 06.06.2019 od 7:00 hod. do 11.06.2019 do 20:00
za těchto podmínek:
a) s činností v uzavřeném úseku může být započato teprve tehdy, až jsou
instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení,
b) pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni používat reflexní vesty
schváleného typu
c) stavba bude provedena dle podmínek KSS LK p.o., případné změny nutno
předem konzultovat. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a
podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí.
Technické podmínky jsou veřejně přístupná http://www.ksslk.cz. Stavba bude
prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění
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pozdějších předpisů)§ 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích
d) pokud při opravě přejezdů dojde i k úpravě asfaltového povrchu komunikace –
zaříznutí asfaltového kobercového zákrytu musí mít pravidelný tvar a bude
provedeno pilou. Stávající povrch komunikace bude na obě strany od kolejiště
zaříznut v celé šíři komunikace a příslušné délce dotčení odfrézován, případně
odstraněn do hloubky min. 40 mm a následně bude položena nová obrusná vrstva
bez navýšení nivelity vozovky. Oprava bude provedena strojně finišerem.
e) před pokládkou bude stávající vodorovná plocha krytu ošetřena asfaltovým
spojovacím nátěrem dle ČSN 7361 29 v hmotnosti min. 0,3 kg/m2, veškeré svislé
styčné plochy spár živičných krytů musí být zaříznuty a ošetřeny technologií
zálivkové hmoty, popřípadě nastavovacími pásky.
f) Investor (příp. zhotovitel) ponese odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení
a předání za stav na siln. majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu
ponese záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo
prováděním prací nebo nedokonalou výspravou v místech zásahů
g) po pominutí důvodu uzavírky budou žadatelem odstraněny všechny dopravní
značky a zařízení označující tuto uzavírku, před obnovení normálního provozu
bude proveden úklid komunikace a silničního pozemku
Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK - paní Marcelu Zuzánkovou na
tel.č. 725 374 159 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k
provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu
převzetí provedené úpravy.
Objížďky uzavřených úseků silnic č. II/284 a II/286 se nařizuje takto:
-

-

objízdná trasy uzavírky železničního přejezdu č P4708 pro veškerou dopravu
obousměrně od křižovatky silnic č. II/286 a III/28611 na Ploužnici přes Žďár u
Kumburku ke křižovatce silnic č. 28611 a II/2849 (Na Klepandě) směrem na Syřenov
až na křižovatku se silnicí II/284 a dále po této silnici do Lomnice nad Popelkou.
objízdná trasa uzavírky železničního přejezdu č. P4734 je navržena pro veškerou
dopravu obousměrně od křižovatky silnic č. II/284 a III/2849 směrem na Syřenov až
na křižovatku silnic č. III/2849 a III/28611 (Na Klepandě) a dále po této silnici směrem
na Žďár u Kumburku a dále ke křižovatce se silnicí č.II/286 Na Ploužnici.

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje vydal souhlas a podmínky k zajištění
pravidelné linkové autobusové dopravy dne 25.04.2019:
„Železniční přejezd P4708 v Ploužnici:
Uzavírkou na sil.č. 11/286 v místě železničního přejezdu přes trať 064 v Ploužnici budou
dotčeny spoje linek 670501, 670555, 670585 a 670980 dopravce BusLine LK s.r.o.
(celkem cca 56 průjezdů spojů předmětnou úplnou uzavírkou v pracovní dny, cca 16
průjezdů spojů v sobotu a cca 14 průjezdů spojů v neděli) a linky NAD ČD (náhradní
doprava za vlaky v úseku Lomnice nad Popelkou - Libuň)
• Po dobu úplné uzavírky na železničním přejezdu P4708 v Ploužnici (od 01.06.2019
do 05.06.2019) budou:
- vybrané liché spoje linky 670501 vedeny ze zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.,
stan.4 po sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře - sil.č. 11/284 ul. Palackého - zast.
Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. - sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/286 ul.
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Jičínská a sil.č. 11/284 Kampelíkova - sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova - zast.
Lomnice n.Pop.,,u Stahováku - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,ksídlišti - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves
n.Pop.,,kostel - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,u Bičíků - sil.č. 11/284 - křiž.
sil.č. 11/284 a III/2849 - sil.č. III/2849 - zast. Syřenov,Brodka,rozc. - sil.č. III/2849 zast. Syřenov,,rozc.Krsmol - sil.č. III/2849 - zast. Syřenov - sil.č. III/2849 - zast.
Syřenov,, host. - sil.č. III/2849 - zast. Syřenov,,na Klepandě voze. - sil.č. III/2849 křiž. sil.č. III/2849 a III/28611 - sil.č. III/28611 - zast. Syřenov,Žďár u Kumb.,Na
obci - sil.č. 111/28611 - zast. Syřenov,Ždár u Kumb. - sil.č. III/28611 — křiž. sil.č.
III/28611 a 11/286 v Ploužnici — zast. Lomnice n.Pop.,Ploužnice (na svém
dočasném/provizorním stanovišti v lokalitě křiž. sil.č. III/28611 a 11/286 v
Ploužnici) — sil.č. 11/286 - dále po své pravidelné trase ve směru do Bradlecké
Lhoty/Železnice; ostatní vybrané liché spoje linky 670501 vedeny ze zast.
Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., stan.4 po sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře - křiž. sil.č.
11/284 ul. Plk. Truhláře a sil.č. III/2845 ul. Antala Staška - sil.č. III/2845 ul. Antala
Staška - sil.č. III/2845 - zast. Lomnice n.Pop.,Košov — sil.č. III/2845 - hranice
Libereckého kraje/Královéhradeckého kraje - území Královéhradeckého kraje sil.č. III/2845 - Peklo ves - křiž. sil.č. III/2845 a III/28610 v Peklo vsi - sil.č.
III/28610 - Doubravice - sil.č. III/28610 - Kyje - sil.č. III/28610 - křiž. sil.č. III/28610
a 11/286 v Bradlecké Lhotě - sil.č. 11/286 - zast. Bradlecká Lhota - dále již po své
pravidelné trase ve směru do Železnice/Jičína; obdobně, v opačném pořadí, pro
sudé spoje v opačném směru, které budou rovněž vedeny ve dvou variantách
výlukově vedeny pouze spoje ě. 3 a 5 linky 670555, a to standardně přes Novou
Ves nad Popelkou, Syřenov a Žďár u Kumburku do zast. Lomnice
n.Pop.,Ploužnice (na svém dočasném/provizorním stanovišti v lokalitě křiž. sil.č.
11/286 a III/28611 v Ploužnici) - otočka BUS v místě parkoviště u Hostince na
Ploužnici - nazpět po stejné trase přes Žďár u Kumburku, Syřenov a Novou Ves
nad Popelkou, s obsloužením nácestných zastávek dle VJŘ, do Lomnice nad
Popelkou (do zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.)
vybraný lichý spoj linky 670585 veden ze zast. Lomnice n.Pop.„aut.nádr., stan.4,6
po sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře - křiž. sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře a sil.č. III/2845
ul. Antala Staška - sil.č. III/2845 ul. Antala Staška - sil.č. III/2845 - zast. Lomnice
n.Pop.,Košov - sil.č. III/2845 - hranice Libereckého kraje/Královéhradeckého kraje
- území Královéhradeckého kraje - sil.č. III/2845 - Pekloves - křiž. sil.č. III/2845 a
III/28610 v Peklo vsi - sil.č. III/28610 - Doubravice - sil.č. III/28610 - Kyje - sil.č.
III/28610 - křiž. sil.č. III/28610 a 11/286 v Bradlecké Lhotě - sil.č. 11/286 - zast.
Bradlecká Lhota - dále již po své pravidelné trase ve směru do Železnice/Jičína;
obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru; vybraný
sudý spoj bude veden ze zast. Bradlecká Lhota po sil.č. 11/286 - hranice
Královéhradeckého/Libereckého kraje - sil.č. 11/286 - křiž. sil.č. 11/286 a III/28611
- zast. Lomnice n.Pop.,Ploužnice (na svém dočasném/provizomím stanovišti v
Stránka 3 z 14

-

lokalitě křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 v Ploužnici) - sil.č. III/28611 - zast.
Syřenov,Žďár u Kumburku - sil.č. III/28611 - křiž. sil.č. III/28611 a 111/2849 na
Klepandě - sil.č. III/2849 - zast. Syřenov,,host. - sil.č. III/2849 - křiž. sil.č. III/2849 a
11/284 - sil.č. 11/284 - zast. Syřenov,Brodka,rozc. - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves
n.Pop.,,kostel - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů - sil.č. 11/284 sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova - křiž. sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova a sil.č. 11/286 ul.
Jičínská - sil.č. 11/284 ul. Palackého - zast. Lomnice n.Pop.,,rozc. kšel.st. - sil.č.
11/284 ul. Palackého - zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., stan. 4,6 - dále po své
pravidelné trase ve směru do Košťálova/Semil; lichý spoj č. 1 této linky zůstane v
průběhu uzavírky železničního přejezdu P4708 v Ploužnici nedotčen
liché spoje linky 670980 vedeny ve směru od Lomnice nad Popelkou do Jičína
(jedná se konkrétně o spoje č. 1 a 101) po základní objízdné trase ze zast.
Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. - sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/284 ul.
Palackého a III/2845 ul. Antala Staška - sil.č. III/2845 ul. Antala Staška - sil.č.
III/2845 - Košov - sil.č. III/2845- hranice Libereckéhokraje/Královéhradeckého
kraje – území Královéhradeckého kraje - sil.č. III/2845 - Pekloves - křiž. sil.č.
III/2845 a III/28610 - sil.č. III/28610 - Doubravice - sil.č. III/28610 - Kyje - sil.č.
III/28610 - křiž. sil.č. III/28610 a 11/286 v Bradlecké Lhotě - sil.č. 11/286 - dále po
své pravidelné trase ve směru do Zeleznice/Jičína/Prahy; obdobně, v opačném
pořadí, pro sudé spoje č.2 a 102 v opačném směru; i přes vedení této linky po
základní objízdné trase budou při uzavírce železničního přejezdu v Ploužnici
veškeré zastávky PAD standardně obsluhovány dle JŘ beze změn.
sudé spoje NAD CD za trať 046 vedeny z výchozí zast. žst. Lomnice nad
Popelkou (před staniční budovou) - MK ul. Nádražní - křiž. MK ul. Nádražní a sil.č.
11/284 ul. Palackého - sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/284 ul.
Kampelíkova a 11/286 ul. Jičínská - sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova - sil.č. 11/284 zast. Nová Ves nad Popelkou - obecní úřad (stejná zast. jako pro linky PAD Nová
Ves n.Pop.,,kostel, která bude dočasně/provizomě umístěna před prodejnu
potravin COOP) - sil.č. 11/284 - zast. Syřenov rozcestí (zast. bude umístěna v
lokalitě křiž. sil.č. 11/284 a III/2849) - sil.č. 11/284 - zast. Ústí u Staré Páky “Stará
Paka, Ústí, záv. “ (zast. PAD Stará Paka,Ústí,záv.) - sil.č. 11/284 - sil.č. 11/284 ul.
Sokolská - křiž. sil.č. 11/284 ul. Sokolská a MK ul. Nádražní - MK ul. Nádražní zast. Stará Paka ŽST (zast. PAD Stará Paka,,žel.st.); obdobně, v opačném
pořadí, pro liché spoje NAD ČD za trať 046 v opačném směru
sudé spoje NAD ČD za trať 064 vedeny z výchozí zast. Libuň ŽST (před staniční
budovou) — MK — křiž. MK a sil.č. 1/35 — sil.č. 1/35 — zast. Knéžnice (za
železničním přejezdem přes trať 064 ve směru Jičín) - křiž. sil.č. 1/35 a MK u čp.
89 - MK - železniční přejezd přes trať 064 - MK - křiž. MK a sil.č. III/28610 - sil.č.
III/28610 - zast. Cidlina (dočasná/provizomí zastávka bude umístěna v blízkosti
odbočky k budově železniční zastávky) - sil.č. III/28610, odkud dále:
vybrané sudé spoje z křiž. sil.č. III/28610 a III/2845 v
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Peklo vsi po sil.č. III/2845 - Košov - sil.č. III/2845 - sil.č. III/2845 ul. Antala
Staška - křiž. sil.č. III/2845 ul. Antala Staška a 11/284 ul. Palackého sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/284 ul. Palackého a MK ul.
Nádražní - MK ul. Nádražní - zast. žst. Lomnice nad Popelkou (před
staniční budovou); obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané v liché spoje
NAD CD za trať 064 v opačném směru
vybrané sudé spoje zkřiž, sil.č. III/28610 a III/2845 v Peklovsi po sil.č.
III/28610 - zast. Kyje u Jičína BUS zast. “Obec" (zast. PAD Kyje,,obec) sil.č. III/28610 - křiž. sil.č. III/28610 a 11/286 v Bradlecké Lhotě - sil.č.
11/286 - křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 - zast. Ploužnice, Hostinec na
Ploužnici (zast. PAD Lomnice n.Pop.,Ploužnice na dočasném/provizomím
stanovišti v lokalitě křiž. sil.č. 11/286 a II1/28611 v Ploužnici) - sil.č.
III/28611 - křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 - sil.č. III/2849 - křiž. sil.č. III/2849
a 11/284 - sil.č. 11/284 - sil.č. 11/284 ul. Sokolská - křiž. sil.č. 11/284 ul.
Sokolská a MK ul. Nádražní - MK ul. Nádražní - zast. Stará Paka ŽST
(zast. PAD Stará Paka,,žel.st.); obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané
liché spoje NAD ČD za trať 064 v opačném směru.

Železniční přejezd P4734 v Syřenově:
• Uzavírkou na sil.č. 11/284 v místě železničního přejezdu přes trať 046 v Syřenově
budou dotčeny spoje linek 670555 a 670585 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca
7 průjezdů spojů předmětnou úplnou uzavírkou v pracovní dny, žádný průjezd spoje
v sobotu, resp. v neděli a ve státem stanovené svátky)
• Po dobu úplné uzavírky na železničním přejezdu P4734 v Syřenově (od 06.06.2019
do 11.06.2019) budou:
- výlukově vedeny pouze spoje č. 24, 4, 28 a 8 linky 670555, přičemž spoje č. 24 a
28 budou vedeny standardně z výchozí zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., stan.2
po sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře - sil.č. 11/284 ul. Palackého - zast. Lomnice
n.Pop.,,rozc.k žel.st.
- sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/286 ul. Jičínská a 11/284 ul.
Kampelíkova - sil.č. 11/286 ul. Jičínská — sil.č. 11/286 — zast. Lomnice
n.Pop.,Ploužnice — křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 - sil.č. III/28611 - zast.
Syřenov,Ždár u Kumb. - sil.č. III/28611 - zast. Syřenov,Ždár u Kumb.,Na obci sil.č. III/28611 — křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 na Klepandě - zast. Syřenov,,na
Klepande rozc. - otočka BUS v lokalitě křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 na Klepandě
- nazpět po stejné trase přes Žďár u Kumburku a Ploužnici, s obsloužením
nácestných zastávek dle VJŘ, do Lomnice nad Popelkou (do zast. Lomnice
n.Pop.,,aut.nádr.) spoje č. 4 a 8 budou dočasně výlukově vedeny ze zast.
Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., stan.2 po sil.č. 11/284 ul. Plk. Truhláře - sil.č. 11/284
ul. Palackého - zast. Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. - křiž. sil.č. 11/286 ul. Jičínská
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a 11/284 ul. Kampelíkova - sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova - zast. Lomnice
n.Pop.,,n Stakoráku - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů - sil.č.
11/284 - zast. Nová Ves n.Pop.,,k sídlišti - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves
n.Pop.,,kostel (na dočasném/provizorním stanovišti u prodejny potravin COOP) otočka BUS kolem kulturního domu/obecního úřadu - nazpět po stejné trase (po
sil.č. 11/284) ve směru do Lomnice nad Popelkou s obsloužením nácestných
zastávek
spoj č. 1 linky 670585 (jakožto jediný dotčený) veden ze zast. Lomnice
n.Pop.,,aut.nádr., stan.4,6 standardně do zast. Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova a 11/286 ul.
Jičínská - sil.č. 11/286 ul. Jičínská - zast. Lomnice n.Pop.,,rozc. - sil.č. 11/286 ul.
Jičínská - sil.č. 11/286 - křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 v Ploužnici - sil.č. III/28611 Žďár u Kumburku - sil.č. III/28611 - křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 - sil.č. III/2849 zast. Syřenov„host. - sil.č. III/2849 - zast. Syřenov, Brodka, rozc. (na
dočasném/provizorním stanovišti, které bude zřízeno vhodněji do trasy jízdy
tohoto spoje, nejlépe ještě na sil.č. III/2849, těsně před křiž. sil.č. III/2849 a
11/284) - sil.č. 11/284 — dále již po své pravidelné trase ve směru Stará
Paka/Nová Paka/Hradec Králové
sudé spoje NAD CD za trať 046 vedeny z výchozí zast. Nová Ves nad Popelkou
- obecní úřad (stejná zast. jako pro linky PAD Nová Ves n.Pop.,,kostel, která
bude dočasně/provizomě umístěna před prodejnu potravin COOP) - sil.č.
11/284 - zast. Nová Ves nad Popelkou “k sídlišti“ (zast. PAD Nová Ves n.Pop.,,k
sídlišti) - sil.č. 11/284 - zast. Nová Ves nad Popelkou “u Kynčlů“ (zast. PAD
Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů) - sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova - křiž. sil.č. 11/284
ul. Kampelíkova a 11/286 ul. Jičínská - sil.č. 11/284 ul. Palackého - zast.
Lomnice nad Popelkou “rozc. k žel.st. “ (zast. PAD Lomnice n.Pop.,,rozc.k
žel.st.) - křiž. sil.č. 11/284 ul. Palackého a MK ul. Nádražní - MK ul. Nádražní zast. žst. Lomnice nad Popelkou (před staniční budovou) - otočka BUS v
lokalitě zast. žst. Lomnice nad Popelkou - nazpět po MK ul. Nádražní - křiž. MK
ul. Nádražní a sil.č. 11/284 ul. Palackého - sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž.
sil.č. 11/284 ul. Kampelíkova a 11/286 ul. Jičínská - sil.č. 11/286 ul. Jičínská křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 — zast. Ploužnice “Ploužnice“ (zast. PAD Lomnice
n.Pop.,Ploužnice) — sil.č. III/28611 - zast. Syřenov “Ždár u Kumburku“ (zast.
PAD Syřenov,Žďár u Kumb.) - sil.č. III/28611 - křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 sil.č. III/2849 - zast. Syřenov “Hostinec“ (zast. PAD Syřenov,,host.) - sil.č.
III/2849 - zast. Syřenov “Syřenov“ (zast. PAD Syřenov) - sil.č. III/2849 - zast.
Syřenov rozcestí (zast. PAD Syřenov,Brodka,rozc. na dočasném/provizorním
stanovišti, které bude zřízeno vhodněji do trasy jízdy těchto spojů, nejlépe ještě
na sil.č. III/2849, těsně před křiž. sil.č. III/2849 a 11/284) - křiž. sil.č. III/2849 a
11/284 - sil.č. 11/284 — zast. Ústí u Staré Páky “Stará Paka, Ústí, záv. “ (zast.
PAD Stará Paka, Ústí,záv.) - sil.č. 11/284 - sil.č. 11/284 ul. Sokolská - křiž. sil.č.
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11/284 ul. Sokolská a MK ul. Nádražní — MK ul. Nádražní - zast. Stará Paka
ŽST (zast. PAD Stará Paka,,žel.st.)-, obdobně, v opačném pořadí, pro liché
spoje NAD CD za trať 046 v opačném směru.
- sudé spoje NAD ČD za trať 064 vedeny z výchozí zast. Libuň ŽST (před staniční
budovou) — MK - křiž. MK a sil.č. 1/35 - sil.č. 1/35 - zast. Kněžnice (za
železničním přejezdem přes trať 064 ve směru Jičín) - křiž. sil.č. 1/35 a MK u
čp. 89 - MK - železniční přejezd přes trať 064 - MK - křiž. MK a sil.č. III/28610 sil.č. III/28610 - zast. Cidlina (dočasná/provizomí zastávka bude umístěna v
blízkosti odbočky k budově železniční zastávky) - sil.č. III/28610 - křiž. sil.č.
III/28610 a III/2845 v Peklo vsi - sil.č. III/28610 - zast. Kyje u Jičína BUS zast.
“Obec“ (zast. PAD Kyje,,obec) - sil.č. III/28610 — křiž. sil.č. III/28610 a 11/286 v
Bradlecké Lhotě - sil.č. 11/286 - křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 — sil.č. 11/286 —
zast. Ploužnice Ploužnice“ (zast. PAD Lomnice n.Pop.,Ploužnice) - sil.č. 11/286
- sil.č. 11/286 ul. Jičínská - křiž. sil.č. 11/286 ul. Jičínská a 11/284 ul.
Kampelíkova - sil.č. 11/284 ul. Palackého - křiž. sil.č. 11/284 ul. Palackého a
MK ul. Nádražní - MK ul. Nádražní - zast. žst. Lomnice nad Popelkou (před
staniční budovou); obdobně, v opačném pořadí, pro liché spoje NAD ČD za trať
064 v opačném směru.
OD KU LK si vyhrazuje, aby úplné uzavírky obou přejezdů nebyly uskutečněny ve
stejném termínu, tedy aby neprobíhaly paralelně.
OD KÚ LK dále žádá, aby bylo možné při uzavírce železničního přejezdu P4708 v
Ploužnici, po území Královéhradeckého kraje, spoje vést po objízdné trase po sil.
č. III/2845 a III/28610 (přes Kyje) bez omezení, kdy se jedná o jedinou variantu
objízdné trasy během této náročné uzavírky, bez toho, aniž by spoje dotčených
linek nabíraly zpoždění v řádu desítek minut, a zároveň, aby spoje byly vedeny po
komunikacích, na nichž se neočekává přílišný pohyb nákladních vozidel, která
budou odkloněna na jinou objízdnou trasu
OD KU LK si vyhrazuje, aby v průběhu uzavírky železničního přejezdu P4708 v
Ploužnici žadatel zajistil prostor a zřízení provizomího/dočasného stanoviště zast.
Lomnice n.Pop.,Ploužnice v lokalitě křiž. sil.č. 11/286 a III/28611 (v blízkosti Hostince
na Ploužnici), kde bude probíhat otáčení BUS a zároveň zde bude instalován
přenosný označník OD KU LK doporučuje, aby žadatel (příp. ve spolupráci s
dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o.) zřídil v průběhu uzavírky železničních
přejezdů P4708 v Ploužnici a P4734 v Syřenově dočasné/provizorní stanoviště zast.
Nová Ves nad Popelkou - obecní Úřad/Nová Ves n.Pop.,,kostel (u prodejny potravin
COOP), přičemž toto dočasné stanoviště bude následně, od zahájení uzavírky
železničního přejezdu P4734 v Syřenově, obsluhováno na víc i dotčenými vybranými
spoji linek PAD, které se následně otočí kolem kulturního domu/obecního úřadu a
vrátí se zpět ve směru do Lomnice nad Popelkou; v tomto bodě OD KU LK rovněž
doporučuje, aby Odbor regionální dopravy ČD, v součinnosti se žadatelem, zajistil jak
v době uzavírky železničního přejezdu P4708 v Ploužnici, tak v době uzavírky
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železničního přejezdu P4734 v Syřenově označení zastávek NAD ČD, přičemž tato
označení budou umístěna na vhodná místa, bez nutnosti instalování přenosných
označníků, jedná se především o tyto zastávky NAD ČD: Libuň ŽST, Kněžnice,
Cidlina a Lomnice nad Popelkou ŽST, kdy se jedná o zastávky, které vyžadují vlastní
přenosné označníky (nebudou nahrazeny stálými stanovišti zastávek PAD).

•

OD KÚ LK si vyhrazuje, aby v průběhu uzavírky železničního přejezdu P4734 v
Syřenově žadatel zajistil prostor v lokalitě křiž. sil.č. III/28611 a III/2849 na Klepandě,
na níž se budou otáčet vybrané spoje linky 670555; zároveň OD KÚ LK žadateli
ukládá, aby v dostatečné vzdálenosti před předmětnou křižovatkou byly na
příslušných komunikacích umístěny informační tabule, které řidiče upozorní na
možný výskyt otáčejícího se BUS v dané křižovatce

•

OD KÚ LK dále ukládá, aby žadatel v době uzavírky železničního přejezdu P4734 v
Syřenově zajistil zřízení, resp. rozšíření provizomího/dočasného stanoviště zast.
Nová Ves n.Pop.,,kostel, které již bude u prodejny potravin COOP vytvořeno pro
NAD ČD od uzavírky železničního přejezdu P4708 v Ploužnici; v tomto bodě OD KÚ
LK také požaduje, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otáčení BUS v lokalitě
kulturního domu/obecního úřadu v Nové Vsi nad Popelkou, tzn., aby majitelé
osobních vozů byli informováni o možném zákazu parkování v těchto místech z
důvodu výše uvedeného

•

OD KÚ LK si v neposlední řadě vyhrazuje, aby žadatel, možno ve spolupráci s
dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistil, po dobu trvání uzavírky železničního
přejezdu

P4734

v

Syřenově,

zřízení

dočasného

stanoviště

zast.

Syřenov,Brodka,rozc., které bude umístěno vhodněji do trasy jízdy dotčených
vybraných spojů (spoj č. 1 linky 670585 a spoje NAD ČD za trať 046), nejlépe ještě
na sil.č. III/2849, těsně před křiž. sil.č. III/2849 a 11/284

•

Po dobu úplných uzavírek z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů v Ploužnici a
Syřenově dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenými linkami:
Lomnice n.Pop.„rozc.k žel.st. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na
železničním přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově
bude stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Lomnice n.Pop.„rozc. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Lomnice n.Pop.,Ploužnice - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek; po dobu uzavírky železničního
přejezdu P4708 v Ploužnici bude zřízeno dočasné/provizomí stanoviště zastávky v
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lokalitě křiž. sil.č. 11/286 a III/28611, kde bude rovněž docházet k otáčení BUS
Bradlecká Lhota - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním přejezdu
P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude stanovena
výlukovými jízdními řády dotčených linek
Nová Ves n.Pop.„kostel - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek; po dobu uzavírky na
železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude přemístěna na dočasné/provizomí
stanoviště u prodejny potravin COOP
Nová Ves n.Pop.„u Bičíků - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Syřenov,Brodka,rozc. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek; po dobu uzavírky železničního
přejezdu P4734 v Syřenově dojde ke zřízení dočasného stanoviště této zastávky, kdy
přenosný označník bude umístěn vhodněji do trasy jízdy dotčených vybraných spojů
(spoj č. 1 linky 670585 a spoje NAD ČD za trať 046), nejlépe ještě na sil.č. III/2849,
těsně před křiž. sil.č. III/2849 a 11/284
Syřenov „rozc. Krsmol - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Syřenov - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním přejezdu P4708 v
Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude stanovena výlukovými
jízdními řády dotčených linek
Syřenov„host. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním přejezdu
P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude stanovena
výlukovými jízdními řády dotčených linek
Syřenov„na Klepandě rozc. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na
železničním přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově
bude stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek; po dobu uzavírky
železničního přejezdu P4734 v Syřenově bude v lokalitě této zastávky (křiž. sil.č.
III/28611 a III/2849) docházet k otáčení BUS
Stránka 9 z 14

Syřenov,Žďár u Kumb.,Na obci - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na
železničním přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově
bude stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Syřenov,Zďar u Kumb. - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na železničním
přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově bude
stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek
Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů - obsluha zastávky PAD v době uzavírky na
železničním přejezdu P4708 v Ploužnici a železničním přejezdu P4734 v Syřenově
bude stanovena výlukovými jízdními řády dotčených linek

•

•

•

OD KU LK si vyhrazuje, aby byli cestující informováni o omezení obsluhy výše
uvedených zastávek linkami PAD v jednotlivých fázích rekonstrukcí (pro uzavírku
železničního přejezdu v Ploužnici, resp. pro uzavírku železničního přejezdu v
Syřenově zvlášť') prostřednictvím informačních letáků na všech dotčených
zastávkách; OD KÚ LK dále doporučuje, aby informace o výlukových úpravách byly
vyvěšeny i v důležitých uzlech veřejné dopravy, tj. minimálně v zast.
Semily,,aut.nádr., Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., Železnice a Jičín,,aut.st.
Dotčený dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o.
výlukové jízdní řády dotčených linek 670501, 670555, 670585 a 670980 a předloží je
ke schválení dopravnímu úřadu
OD KÚ LK doporučuje, aby dotčený dopravce České dráhy, a.s. připravil výlukové
jízdní
v
řády pro NAD CD, z důvodu dočasně neobsluhovaných železničních tratí 046 a 064,
které budou následně zveřejněny na webových stránkách národního dopravce

•

České dráhy, a.s.
Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším zprůjezdnění železničního přejezdu v
Ploužnici, stejně tak o zahájení stavebních prací na železničním přejezdu v
Syřenově, příp. o dřívějším/pozdějším zprůjezdnění železničního přejezdu v
Syřenově bezodkladně informovat minimálně 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“

Podle § 24 odst. 4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.
Odpovědnou osobou žadatele za provedení tohoto rozhodnutí je: pan Martin Frišman, hlavní
stavbyvedoucí GWJ Praha tel.č. 602 746 941.
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Stanovení přechodné úpravy provozu vydal silniční správní úřad samostatným opatřením
pod č.j.OD/2023/19 dne 24.05.2019.

Účastníci řízení:
1. Obec Syřenov, Syřenov čp. 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
2. Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou čp. 244, 512 71 Nová Ves nad
Popelkou
3. Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
4. Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
5. Obec Kyje, Kyje 49, 507 13 Železnice
6. Obec Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota 74, 507 13 Železnice
7. Město Železnice, Náměstí Svobody čp. 1, 507 13 Železnice
8. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, U Jezu 642/2, 481 80 Liberec
Odůvodnění
Městský úřad Semily, odbor dopravy obdržel dne 13.03.2019 podání ze dne 18.02.2019 ve
věci povolení úplné uzavírky silnic č. II/284 a II/286 v úsecích železničních přejezdů P4708
(Ploužnice) a P4734 (Syřenov) důvodu stavebních prací spojených s rekonstrukcí žel. trati
Mladá Boleslav – Stará Paka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
K povolení uzavírky silnice je třeba povolení silničního správního úřadu vydaného
po předchozím projednání žádosti s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena a
vlastníkem komunikace, po níž je vedena objížďka a s obcí na jejímž zastavěném území má
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.
Žádost byla projednána s majetkovým správcem dotčené silnice Krajskou správou silnic
Libereckého kraje p.o., která ve věci vydala souhlasné vyjádření č.j.: KSSLK/3730/2019 ze
dne 17.05.2019. Dále byla žádost projednána s Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Libereckého kraje, Územní odbor Semily – Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15
Semily, který ve věci vydal souhlasné stanovisko pod č.j. KRPL-47411-2/ČJ-2019-181106-02
dne 23.05.2019. Podmínky stanovené ve vyjádření zástupce vlastníka komunikace a Policie
ČR byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad proto žádost v souladu s § 24 odst. 2 silničního zákona projednal.
V průběhu projednání výše uvedené žádosti silniční správní úřad nezjistil skutečnosti, které
by bránily vydání tohoto rozhodnutí a proto v souladu s § 24 odst. 2 silničního zákona, § 39
odst. 5 prováděcí vyhlášky a § 67 odst. 1 správního řádu, ve věci rozhodl tak, jak shora ve
výroku uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského
úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.
Z podání odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení
správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném
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s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady Městský úřad Semily. Podle § 24 odst. 4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí.
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát
písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít
poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou:
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Syřenov, Syřenov čp. 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou čp. 244, 512 71 Nová Ves nad
Popelkou
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, U Jezu 642/2, 481 80 Liberec
Obec Kyje, Kyje 49, 507 13 Železnice
Obec Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota 74, 507 13 Železnice
Město Železnice, Náměstí Svobody čp. 1, 507 13 Železnice

Rozhodnutí se dále oznamuje:
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, 460 00Liberec
Zdravotnické záchranné službě, Husova 37, 460 00 Liberec
Policii ČR, Územní odbor Semily, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 01 Semily
BusLine LK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
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Příloha: Situace a objízdná trasy
Situace obj. trasa P4708 Ploužnice
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Situace obj. trasa P4734 Syřenov
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