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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou sil.č. II/284 ul. 

Palackého/Kampelíkova v Lomnici nad Popelkou (III etapy) 
(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 „zákona“), 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 příslušného silničního správního úřadu 

(Městský úřad Semily, odbor dopravy), k úplné uzavírce na sil.č. II/284 ul. 

Palackého/Kampelíkova (III etapy), z důvodu celkové rekonstrukce komunikace, v termínu: 

 

I. + II. etapa 

od 01.06.2021 (úterý) do 05.09.2021 (neděle) 

 (termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

III. etapa 

od 06.09.2021 (pondělí) do 31.10.2021 (neděle) 

(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem) 

 

lubos.tomicek@kraj-lbc.cz
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Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydaným 

Městským úřadem Semily, odborem dopravy, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, 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: 

 

I. + II. etapa 

 Úplnou uzavírkou v rámci I. a II. etapy budou dotčeny spoje linek 670501, 670502, 

670555 a 670980 dopravce BusLine LK s.r.o., a spoje linek 671501 a 692534 dopravce 

BusLine KHK s.r.o. (celkem cca 55 obousměrných průjezdů spojů v pracovní den, 

celkem cca 15 obousměrných průjezdů spojů v sobotu, a celkem cca 13 obousměrných 

průjezdů spojů v neděli a ve státem stanovené svátky) 

 ODO KÚ LK žádá, aby došlo ke zřízení dalšího stanoviště zast. Lomnice n.Pop.,,škola; 

předmětná zastávka má v současnosti pouze jedno stanoviště, a to u čp. 28 ve směru do 

centra Lomnice nad Popelkou; z důvodu výlukových opatření1 bude vyhrazen prostor 

(vjezd do dvora) u čp. 32 pro potřeby dočasně zřízeného (dalšího) stanoviště zast. 

Lomnice n.Pop.,,škola, kde bude instalován přenosný označník; ODO KÚ LK apeluje, 

aby předmětný prostor (vjezd do dvora) byl zajištěn tak, aby v jeho blízkosti nemohla 

parkovat osobní vozidla a po dobu trvání I. a II. etapy sloužil pouze spojům VLD zde 

zastavujícím v zast. Lomnice n.Pop.,,škola; dočasné/provizorní stanoviště předmětné 

zastávky bude blíže lokalizováno doplněním do příslušného DIO  

 Po dobu trvání I. a II. etapy budou: 

- spoje linek 670501, 670502, 670980 a 671501 vedeny ve směru ze zast. Lomnice 

n.Pop.,,aut.nádr. po II/284 5. května/Plk. Truhláře/Husově náměstí – III/2845 

Antala Staška – zast. Lomnice n.Pop.,,škola (na dočasném/provizorním 

stanovišti jakožto náhradní za zast. Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. a Lomnice 

n.Pop.,,rozc.) – III/2845 Antala Staška – III/2845 – Hoření Lomnice – III/2845 

– možno variantně obsloužit zast. Lomnice n.Pop.,,Hoření Lomnice – III/2845 – 

Košov – III/2845 – možno variantně obsloužit zast. Lomnice n.Pop.,Košov – 

III/2845 – hranice Libereckého kraje/Královéhradeckého kraje – III/2845 – 

Pekloves (KHK) – III/28610 – Doubravice (KHK) – III/28610 – Kyje (KHK) – 

III/28610 – hranice Královéhradeckého kraje/Libereckého kraje – III/28610 – 

II/286 – Bradlecká Lhota – II/286 – zast. Bradlecká Lhota – dále již po své 

pravidelné trase ve směru Železnice (KHK)/Jičín (KHK) 

                                                           
1 příp. i do budoucna, kdy dopravní úřad ODO KÚ LK doporučuje Městu Lomnice nad Popelkou zřídit na 

základě místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stálé stanoviště předmětné zastávky i pro opačný 

směr, tedy pro směr na Košov 
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- spoje linky 670555 vedeny ve směru ze zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. po 

II/284 5. května/Plk. Truhláře/Husově náměstí – III/2845 Antala Staška – zast. 

Lomnice n.Pop.,,škola (na dočasném/provizorním stanovišti jakožto náhradní za 

zast. Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st.) – III/2845 Antala Staška – III/2845 – Hoření 

Lomnice – III/2845 – možno variantně obsloužit zast. Lomnice n.Pop.,,Hoření 

Lomnice – III/2845 – Košov – III/2845 – možno variantně obsloužit zast. 

Lomnice n.Pop.,Košov – III/2845 – hranice Libereckého 

kraje/Královéhradeckého kraje – III/2845 – Pekloves (KHK) – III/28610 – 

Doubravice (KHK) – III/28610 – Kyje (KHK) – III/28610 – hranice 

Královéhradeckého kraje/Libereckého kraje – III/28610 – II/286 – Bradlecká 

Lhota – II/286 – zast. Bradlecká Lhota + otočka BUS – II/286 – Ploužnice – 

II/286 – zast. Lomnice n.Pop.,Ploužnice (na dočasném/provizorním stanovišti 

např. v prostoru Parkoviště Ploužnice) – II/286 – III/28611 – dále po své 

pravidelné trase ve směru Žďár u Kumburku/Syřenov/Brodka/Nová Ves nad 

Popelkou se standardní obsluhou nácestných zastávek – II/284 – zast. Nová Ves 

n.Pop.,,k sídlišti – II/284 – provizorní otočka BUS v areálu firmy ZEOS 

LOMNICE a.s. + zast. Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů (na dočasném/provizorním 

stanovišti v místě provizorní otočky BUS); nazpět, v opačném pořadí, do 

Lomnice nad Popelkou 

- spoje linky 692534 vedeny ve směru od Staré Paky po II/284 – Ústí – II/283 – 

Bělá – II/283 – Libštát – II/283 – zast. Libštát,,nám. – II/283 – III/28311 – II/286 

– Želechy – II/286 – Lomnice nad Popelkou – II/286 Jilemnická/Plk. Truhláře – 

II/284 Plk. Truhláře – zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr., kde svou jízdu ukončí; 

obdobně, v opačném pořadí, pro spoje v opačném směru 

 V průběhu I. a II. etapy dojde ke změnám u těchto zastávek VLD: 

Lomnice n.Pop.,,škola – bude zřízeno další stanoviště 

Lomnice n.Pop.,,Hoření Lomnice – variantně navíc obsluhována 

Lomnice n.Pop.,Košov – variantně navíc obsluhována 

Bradlecká Lhota – variantně navíc obsluhována + v její blízkosti bude zřízena otočka 

BUS 

Lomnice n.Pop.,Ploužnice – na stálém stanovišti neobsluhována; bude zřízeno 

dočasné/provizorní stanoviště (např. v prostoru Parkoviště Ploužnice) 

Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů – na stálém stanovišti neobsluhována; v areálu firmy ZEOS 

LOMNICE a.s. bude zřízena otočka BUS + dočasné/provizorní stanoviště; 

neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné následně i pro III. etapu) 

Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. – neobsluhována bez náhrady (pro 692534 platné 

následně i pro III. etapu) 

Lomnice n.Pop.,,rozc. – neobsluhována bez náhrady 

Lomnice n.Pop.,,u Stakoráku – neobsluhována bez náhrady 
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Stará Paka,Ústí,točna – variantně možno zřídit dočasné/provizorní stanoviště na sil.č. 

II/283 (platí pouze pro 692534, platné následně i pro III. etapu) 

Syřenov,Brodka,rozc. – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné 

následně i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,u Bičíků – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, 

platné následně i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,kostel – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné 

následně i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,k sídlišti – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, 

platné následně i pro III. etapu)  

 Žadatel, možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí 

zřízení dočasných/provizorních stanovišť zast. Lomnice n.Pop.,,škola; Lomnice 

n.Pop.,Ploužnice; Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů a příp. Stará Paka,Ústí,točna (tento 

požadavek upřesní dopravce BusLine KHK s.r.o. po dohodě s dopravním úřadem 

ODaSH KÚ KHK a OREDO s.r.o.); zároveň žadatel zajistí dostatek prostoru pro otáčení 

BUS v Bradlecké Lhotě a v Nové Vsi nad Popelkou (v areálu firmy ZEOS LOMNICE 

a.s.) osazením příslušného DZ upozorňujícího na otáčení BUS a zamezujícího 

parkování na předmětných prostranstvích 

 Žadatel, opět možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., 

zajistí vylepení informace o výlukových opatřeních ve veřejné linkové dopravě na všech 

výše uvedených dotčených zastávkách; dopravní úřad ODO KÚ LK nadto doporučuje 

informaci u výluce vyvěsit též v uzlech veřejné linkové dopravy, a to alespoň v zast. 

Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.; Semily,,aut.nádr.; Slaná,Bořkov; Košťálov,,nám.; 

Libštát,,nám.; Nová Paka,,aut.st.; Stará Paka,,žel.st., a příp. Rokytnice n.Jiz.,,nám.; 

Jilemnice,,aut.nádr. a Jičín,,aut.st.   

 

III. etapa 

 Úplnou uzavírkou v rámci III. etapy budou dotčeny spoje linky 670555 dopravce 

BusLine LK s.r.o., a spoje linky 692534 dopravce BusLine KHK s.r.o. (celkem cca 10 

obousměrných průjezdů spojů v pracovní den) 

 Po dobu trvání III. etapy budou: 

- spoje linky 670555 vedeny po standardní trase dle základního JŘ (po trase 

sudých spojů) z Lomnice nad Popelkou přes Ploužnici, Žďár u Kumburku, 

Syřenov a Brodky do Nové Vsi nad Popelkou (se standardní obsluhou 

nácestných zastávek) – II/284 – zast. Nová Ves n.Pop.,,k sídlišti – II/284 – 

provizorní otočka BUS v areálu firmy ZEOS LOMNICE a.s. + zast. Nová Ves 

n.Pop.,,u Kynčlů (na dočasném/provizorním stanovišti v místě provizorní 

otočky BUS); nazpět, v opačném pořadí, do Lomnice nad Popelkou 

- spoje linky 692534 vedeny totožně jako v rámci I. a II. etapy, tedy od Staré Paky 

přes Bělou, Libštát a Želechy do Lomnice nad Popelkou (a opačně) 
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- spoje ostatních linek dotčených I. a II. etapou vedeny již po své pravidelné 

licenční trase bez omezení 

 

 V průběhu III. etapy dojde ke změnám u těchto zastávek VLD: 

Lomnice n.Pop.,,u Stakoráku – neobsluhována bez náhrady 

Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů – na stálém stanovišti nadále neobsluhována; v areálu firmy 

ZEOS LOMNICE a.s. bude stále využívána otočka BUS + dočasné/provizorní 

stanoviště; neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné nadále i pro III. 

etapu) 

Stará Paka,Ústí,točna – variantně možno zřídit dočasné/provizorní stanoviště na sil.č. 

II/283 (platí pouze pro 692534, platné nadále i pro III. etapu) 

Syřenov,Brodka,rozc. – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné 

nadále i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,u Bičíků – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, 

platné nadále i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,kostel – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, platné 

nadále i pro III. etapu) 

Nová Ves n.Pop.,,k sídlišti – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, 

platné nadále i pro III. etapu) 

Lomnice n.Pop.,,rozc.k žel.st. – neobsluhována bez náhrady (platí pouze pro 692534, 

platné nadále i pro III. etapu) 

 Žadatel, možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí 

zachování provizorní točny v areálu firmy ZEOS LOMNICE a.s. a ponechání 

přenosného označníku (dočasné/provizorní stanoviště zast. Nová Ves n.Pop.,,u Kynčlů), 

dále bude variantně ponechán přenosný označník v Ústí na sil.č. II/283 

(dočasné/provizorní stanoviště zast. Stará Paka,Ústí,točna, vše záleží na finálním 

posouzení dopravního úřadu ODaSH KÚ KHK a OREDO s.r.o. již před I. a II. etapou) 

 Žadatel, opět možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., 

zajistí i ve III. etapě vylepení informace o výlukových opatřeních ve veřejné linkové 

dopravě na všech výše uvedených dotčených zastávkách; dopravní úřad ODO KÚ LK 

nadto doporučuje informaci o výluce vyvěsit též v uzlech veřejné linkové dopravy, a to 

alespoň v zast. Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.; Nová Paka,,aut.st. a Stará Paka,,žel.st. 

 

 Dotčení dopravci BusLine LK s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. připraví ve spolupráci 

s KORID LK, spol. s r.o., resp. s OREDO s.r.o. výlukové jízdní řády a předloží je ke 

schválení dopravním úřadům (ODO KÚ LK, resp. ODaSH KÚ KHK); ODO KÚ LK 

upozorňuje, že pro linky 670555 a 692534 je nutné výlukové jízdní řády připravit zvlášť 

(I. + II. etapa/III. etapa) 

 Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky (resp. dílčích 

podetap) bezodkladně informovat dopravce BusLine LK s.r.o. – 



KULK 36460/2021 

Souhlas DÚ s uzavírkou (veřejná doprava) 

 

6 

jakub.hanzlik@busline.cz, tel.: +420 604 381 856, dopravní úřad – 

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

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

Ing. Monika Šulcová 

vedoucí odboru dopravní obslužnosti 

 

 
Na vědomí: 

1. Městský úřad Semily – datovou schránkou + e-mailem: hubacik@mu.semily.cz   

2. Město Lomnice nad Popelkou – datovou schránkou 

3. Obec Nová Ves nad Popelkou – datovou schránkou 

4. Obec Syřenov – datovou schránkou 

5. Obec Bradlecká Lhota – datovou schránkou 

6. Obec Bělá – datovou schránkou 

7. Městys Libštát – datovou schránkou 

8. Město Železnice – datovou schránkou 

9. Obec Kyje – datovou schránkou 

10. Obec Stará Paka – datovou schránkou 

11. Královéhradecký kraj – datovou schránkou 

12. Radek Veselý DOZNAK – e-mailem: doznak@seznam.cz 

13. COLAS CZ, a.s. – datovou schránkou 

14. BusLine LK s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: ondrej.polak@busline.cz; 

jakub.hanzlik@busline.cz; jan.libensky@busline.cz    

15. BusLine KHK s.r.o. – datovou schránkou + e-mailem: josef.hanzlik@busline.cz 

16. OREDO s.r.o. – datovou schránkou   

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

dispecink@korid.cz; tu@korid.cz  
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