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R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), příslušný 

podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. 

třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, obdržel dne 22.10.2019 žádost 

účastníka řízení /podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále „jen správní řád“)/, tj. Ing. Miroslava Balcara, IČO: 00931306, se sídlem Horní 

Vítkov 74, 463 31 Chrastava, zastoupeného na základě plné moci ze dne 7.10.2019 společností 

VIATEX, spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále i 

jako „žadatel“), o vydání rozhodnutí povolujícího úplnou uzavírku silnic I/35 a I/65 v prostoru 

křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen sjezd od Liberce na silnici I/65 a nájezd ze silnice I/65 od 

Rychnova u Jablonce nad Nisou ve směru na Turnov), termín 11.11. – 13.11.2019 v časovém rozmezí 

8:00 – 16:00 hodin a částečnou uzavírku silnice I/35 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen 

pravý jízdní pruh v jízdním pásu ve směru na Liberec) v době od 14.11.2019 8:00 hodin do 

15.11.2019 15:00 hodin, a s tím souvisejících objížděk, z důvodu realizace akce „Přípravné práce 

pro rekonstrukci křižovatky I/35 „Rádelský mlýn“ (kácení dřevin)“, kdy po posouzení a projednání této 

žádosti, r o z h o d l  podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích i v souladu s ust. § 39 odst. 4 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále 

jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), o povolení částečné uzavírky provozu výše označenému žadateli 

t a k t o :  

Rozsah:  z důvodu realizace akce s názvem „Přípravné práce pro rekonstrukci křižovatky I/35 

„Rádelský mlýn“ (kácení dřevin)“ dojde k úplné uzavírce silnic I/35 a I/65 v prostoru 

křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen sjezd od Liberce na silnici I/65 a nájezd ze 

silnice I/65 od Rychnova u Jablonce nad Nisou ve směru na Turnov) a částečné 

uzavírce silnice I/35 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen pravý jízdní 

pruh ve směru na Liberec). Označení uzavírek bude provedeno podle dopravně 

inženýrského opatření (dále jen „DIO“). 

Doba trvání:   

I. etapa – úplná uzavírka silnic I/35 a I/65 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen 

sjezd od Liberce na silnici I/65 a nájezd ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce 
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nad Nisou ve směru na Turnov), termín 11.11.2019 – 13.11.2019 v časovém rozmezí 

8:00 – 16:00 hodin; 

II. etapa – částečná uzavírka silnice I/35 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen 

pravý jízdní pruh v jízdním páse ve směru na Liberec), termín 14.11.2019 8:00 hodin 

– 15.11.2019 15:00 hodin. 

Rozsah objízdné trasy:  

V I. etapě při uzavření nájezdu na sil. č. I/35 ze sil. č. I/65 ve směru od Rychnova u Jablonce 

nad Nisou (ve směru na Turnov) - ze sil. č. I/65 nájezdem na sil. č. I/35 ve směru Liberec 

a následným výjezdem do Jeřmanic – podjezdem sil. č. I/35 – nájezd na sil. č. I/35 ve směru 

na Turnov. 

V I. etapě při uzavření sjezdu ze sil. č. I/35 ve směru od Liberce na sil. č. I/65 ve směru 

na Rychnov u Jablonce nad Nisou – ze sil. č. I/35 sjezdem ve směru Hodkovice nad Mohelkou 

a následným výjezdem do Hodkovic nad Mohelkou – přemostěním přes sil. č. I/35 – nájezd na sil. č. 

I/35 ve směru na Liberec – odbočení na sil. č. I/65 směr Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Linkové autobusové dopravě bude průjezd umožněn po celou dobu uzavírky. 

Výše popsaná uzavírka provozu na silnicích I/35 a I/65 se povoluje za předpokladu dodržení i dále 

uvedených podmínek. 

Podmínky: 

1. Úplná uzavírka silnic I/35 a I/65 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen sjezd 

od Liberce na silnici I/65 a nájezd ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce nad Nisou ve směru na 

Turnov) a částečná uzavírka silnice I/35 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen pravý 

jízdní pruh v jízdním pásu ve směru na Liberec) bude označena podle stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod č.j. OD 

1092/2019 KULK 82707/2019/280.4/HM, a které je nedílnou součástí tohoto povolení. 

2. Linkové autobusové dopravě bude průjezd umožněn po celou dobu úplné uzavírky. Provoz bude 

řízen pracovníky stavby.  

3. Před skončením pracovní doby budou pracovní místa v průjezdním prostoru silnic I/35 a I/65 

ohraničena a zabezpečena v souladu s technickými podmínkami pro přechodné dopravní značení 

TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění) tak, aby 

nemohlo dojít ke škodám na zdraví a majetku uživatelů silnice.  

4. Na začátku uzavírek bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení 

uzavírky, názvem a sídlem právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena (v souladu 

s ustanovením § 39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.). 

5. Podle ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, musí osoby vykonávající práce 

spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k 

zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při 

zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, mít na sobě oblečen výstražný oděv.  

6. Pokud doba trvání uzavírky povolené tímto rozhodnutím bude ve skutečnosti jiná, tzn., 

že uzavírka bude zahájena později nebo bude ukončena dříve, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, 

je žadatel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit na Národní dopravní informační centrum 
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(NDIC), Slovenská 1124/7, 702 00 Ostrava 2 a to buď telefonicky na číslo: 596 663 550-3 nebo 

e-mailem na adresu: ndic@rsd.cz (s potvrzením o doručení zprávy) a také oznámit Krajskému 

úřadu Libereckého kraje e-mailem: milan.holecek@kraj-lbc.cz a Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Správě Liberec, e-mailem: josef.vrba@rsd.cz. 

7. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá žadatel, tj. Ing. Miroslav Balcar, tel.: 602 148 

934.  

V případě porušení podmínek tohoto rozhodnutí může být rozhodnuto o omezení nebo zrušení tohoto 

povolení /ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích/. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Žadatel podal dne 22.10.2019 u Krajského úřadu Libereckého kraje žádost o povolení úplné uzavírky 

silnic I/35 a I/65 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavření sjezdu od Liberce na silnici I/65 

a nájezdu ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce nad Nisou ve směru na Turnov) a částečné uzavírky 

silnice I/35 v prostoru křižovatky „Rádelský mlýn“ (uzavřen pravý jízdní pruh v jízdním pásu ve 

směru na Liberec), za účelem realizace přípravných prací (kácení dřevin) pro rekonstrukci křižovatky 

I/35 „Rádelský mlýn“. Podle ust. § 44 správního řádu, bylo správní řízení zahájeno dnem podání žádosti, 

tj. dne 22.10.2019. 

Souhlas s provedením úplné a částečné uzavírky provozu na silnicích I/35 a I/65 v prostoru křižovatky 

„Rádelský mlýn“ vydalo dne 8.10.2019 písemně Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec; dále také Policie České 

republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem 

nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, dne 21.10.2019 pod č. j. KRPL-94979-2/ČJ-2019-1800DP-

02, na jehož podkladě bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, vydáno stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy pod č.j. OD 

1092/2019 KULK 82707/2019/280.4/HM. Silniční provoz na dotčených úsecích silnic I/35 a I/65 

bude řízen dopravním značením a zařízením, v částečně uzavíraném úseku není na silnicích I/35 

a I/65 umístěna dráha ani zastávky linkové autobusové dopravy. Linkové autobusové dopravě bude 

průjezd umožněn po celou dobu uzavírky. 

Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný silniční správní úřad, nezjistil v průběhu správního 

řízení okolnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, a proto rozhodl po provedeném 

řízení, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích i v souladu s ustanovením § 39 odst. 

4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., o povolení částečné a úplné uzavírky provozu na silnicích I/35 a I/65 tak, 

jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Ministerstvu dopravy 

podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí 

nemá odkladný účinek /ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích/. 
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Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

Příloha:    
 

- Schválené DIO 

 

Rozdělovník: 

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- Ing. Miroslav Balcar, IČO: 00931306, se sídlem Horní Vítkov 74, 463 31, Chrastava, zastoupený 

na základě plné moci ze dne 7.10.2019 společností VIATEX, spol. s r.o., IČO: 62740539, 

se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou). 

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 zák. správního řádu: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

zastoupené organizačními složkami Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem 

Zeyerova 1310, 460 55 (datovou schránkou); 

- Město Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 00262820, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou (datovou schránkou); 

- Obec Jeřmanice, IČO: 46744959, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice (datovou schránkou); 

Dále obdrží: 

- Obec Rádlo, IČO: 00262544, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo (datovou schránkou); 

- Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u 

Jablonce nad Nisou (datovou schránkou); 

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 

Praha 1, pracovníci pověřeni k povolování nadměrných přeprav na pozemních komunikacích 

(datovou schránkou); 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, 

dopravní inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, 460 74 Liberec (datovou schránkou). 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 

Liberec 3 (datovou schránkou); 

- Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 46744991, 

se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 (datovou schránkou); 

- BusLine LK s.r.o., IČO: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily – Podmoklice 

(datovou schránkou); 

- ČSAD Liberec, a.s., IČO: 25045504, se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 (datovou 

schránkou); 

- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO: 25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 

(datovou schránkou); 
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- Zlatovánek spol.s r.o., IČO: 15036278, se sídlem Starohradská 407, 572 01 Polička - Dolní 

Předměstí (datovou schránkou); 

- RETROBUS, s.r.o., IČO: 04819993, se sídlem Olomoucká 419/207a, 796 07 Držovice (datovou 

schránkou); 

- FlixBus CZ s.r.o., IČO: 06015697, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8 (datovou 

schránkou); 

- STUDENT AGENCY k.s., IČO: 25317075, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno (datovou 

schránkou); 

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71 

Liberec 3 (datovou schránkou). 
 


		2019-11-05T12:19:12+0000
	Ing. Jan Čáp




