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R O Z H O D N U T Í

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 
úřad) na žádost společnosti Strabag a.s., Tř ída Generála Svobody 77, 460 
14 Liberec IČO 60838744 ve věci zastoupené na základě  plné moci ze dne 
07.01.2020 panem Josefem Nešverou, Jabloňová 412, 460 01 Liberec, IČO 
666662087  takto:

p o v o l u j e

provedení uzavírky silnice II /288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 po 
křižovatku se silnicí č. III/2887 v období od 01.11.2020 do 12.12.2020 z důvodu 
stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

za těchto podmínek:
a) s činností v uzavřeném úseku může být započato teprve tehdy, až jsou 

instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení, 
b) zhotovitel zajistí v případě nepříznivých povětrnostních podmínek zimní údržbu 

objízdné trasy po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 
v k.ú. Bozkov v úseku Cimbál – Podbozkov. V případě mimořádně nepříznivých 
povětrnostních podmínek (spad sněhu, náledí) bude tato objízdná trasa dočasně 
uzavřena 

c) vozidla IZS v případě nutnosti mohou v plné míře využít jako objízdnou trasu silnici 
III/2895 nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci Cimbál – Podbozkov za 
dodržení intervalu SSZ

d) pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni používat reflexní vesty 
schváleného typu
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e) pracovní místa (např. výkopová jáma) budou zabezpečena proti náhodnému pádu 
osob podle obecně závazných předpisů

f) po pominutí důvodu uzavírky budou žadatelem odstraněny všechny dopravní 
značky a zařízení označující tuto uzavírku, obnoven normální provoz a bude 
proveden úklid silničního pozemku

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:

Obousměrně pro veškerou dopravu od křižovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do 
Příkrého, Škodějova na křižovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého 
nad Jizerou na křižovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u 
Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov. 
Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křižovatku silnic 
III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Železného Brodu ke křižovatce silnic II/288 a III/2881 
a dále po této silnici na křižovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křižovatce silnic 
II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křižovatku silnic 
III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křižovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a 
dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce 
Cimbál na křižovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné 
komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje vydal souhlas a podmínky k zajištění 
pravidelné linkové autobusové dopravy dne 21.02.2020:
„Úplnou uzavírkou na silnici. č. II/288 v úseku Semily,Cimbál - Bozkov budou přímo dotčeny 
spoje linek 670930 a 670951 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem 18 průjezdů spojů 
předmětnou úplnou uzavírkou v pracovní den, celkem 7 průjezdů spojů v sobotu a celkem 7 
průjezdů spojů v neděli a ve státem stanovené svátky), nepřímo (výlukovými opatřeními) pak 
i vybrané spoje linek 670861 a 670942; po dobu úplné uzavírky pouze v denní době bude 
počet dotčených spojů nižší
• Po dobu úplné uzavírky na sil.č. II/288 v úseku Semily,Cimbál – Podbozkov 

(křižovatka II/288 a III/2887)
- dotčené spoje 101 a 103 linky 670930 nadále odkloněnyjiž z Vysokého n.J. po sil.č. 

II/290 a II/289 přes Škodějov a Příkrý do zast. Semily,, Cimbál odkud již dále po 
pravidelné trase směr Semily/Tumov/Praha

- dotčené liché spoje linky 670951 budou v pracovní dny odkloněny z Bozkova, z křiž. 
sil.č. III/2887 a II/288 po sil.č. II/288 do Železného Brodu na Malé nám., odkud budou 
pokračovat ve směru tam přes Malé nám. na sil.č. III/2881 ul. Husova - nám. 3. 
května (sil.č. 1/10) - sil.č. II/282 ul. Masarykova - sil.č. II/292 ul. Pelechovská - sil.č. 
II/292 - Semily - sil.č. II/292 ul. Brodská - okružní křižovatka - dále alternativně:

o základní spoje - sil.č. 11/292, ul. Jana Žižky a Luční - sil.č. 11/289 nám. Pavla 
Tigrida - MK ul. Luční - Semily,,aut.nádr. (kde ukončeny, nebo dále po 
pravidelné trase směr zast. Semily,,Řeky)

o vybrané spoje - sil.č. III/2829 ul. Jana Žižky - sil.č. III/2891 ul. Nádražní (s 
možnou obsluhou zast. Semily,,žel.st.) - MK ul. Luční - Semily,,aut.nádr. (kde 
ukončeny, nebo dále po pravidelné trase směr zast. Semily,,Řeky)

- dotčené sudé spoje linky 670951 budou v pracovní dny odkloněny obdobně, v 
opačném pořadí, až do Železného Brodu, kde ze sil.č. II/282 ul. Masarykova za 
mostem přes Jizeru přímo na sil.č. II/288 (nábřeží Obránců míru) a dále po této silnici 
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až do Bozkova
- dotčené liché spoje linky 670951 budou o víkendech a svátcích odkloněny z 

Božkova, zkřiž, sil.č. III/2887 a II/288 po sil.č. II/288 pouze do Podbozkova, na křiž. s 
místními/účelovými komunikacemi, odkud po komunikaci ve vlastnictví Obce Bozkov 
převážně na pozemku p.č. 1928 (na konci úseku i na pozemcích p.č. 1930 a 1929/3, 
vše v k.ú. Bozkov) až na křiž. se sil.č. II/288 a II/289 a dále již po pravidelné trase po 
sil.č. II/288 do zast. Semily,,Cimbál a po sil.č. II/289 do Semil, obdobně, v opačném 
pořadí, pro dotčené sudé spoje o víkendech a svátcích v opačném směru, 
podmínkou využití této trasy je nasazení minibusu s krátkým rozvorem a délkou max. 
do 9m

- spoje 15 a 16 linky 670951 budou i nadále výlukově mimo provoz bez náhrady, 
cestující budou odkázáni na nejbližší předchozí či následné spoje

• Po dobu úplné uzavírky na silnice č. II /288 v úseku Semily.Cimbál - Bozkov dojde k 
dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenými linkami:
Vysokén.Jiz.,Stará Ves - nebude obsluhována spoji 101 a 103 linky 670930, cestující 
budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Vysoké n.Jiz.,,nám. (vzdálenou cca lkm)
Roztoky u Semil - nebude obsluhována spoji 101 a 103 linky 670930, cestující budou 
odkázáni na náhradou těmito spoji výlukově obsluhovanou zast. Vysoké n.Jiz., 
Helkovice.rozc. (vzdálenou cca 2,6km)
Vysoké n.Jiz.,Helkovice,rozc. - dočasně navíc obsluhována spoji linky 670930 
náhradou za vynechanou zast. Roztoky u Semil
Jesenný„vápenka - nebude obsluhována spoji 101 a 103 linky 670930 bez náhrady 
Bozkov - nebude obsluhována spoji 101 a 103 linky 670930, cestující budou odkázáni 
na nejbližší obsluhovanou zast. Semily,,Cimbál (vzdálenou cca 2,6km)
Příkrý - dočasně navíc obsluhována spoji 101 a 103 linky 670930
Bozkov„dol.zast. - standardně obsluhována spoji linky 670951, přičemž stanoviště 1 
bude ve směru od Božkova přesunuto na sil.č. III/2887 před křiž. se sil.č. 11/288 (tj. cca 
vstřícně stanovišti 2)
Bozkov„Podbozkov - dočasně provizorně zřízená zastávka na objízdné trase (na sil.č. 
11/288 u křiž. s místními/účelovými komunikacemi ve středu Podbozkova), obsluhována 
odkloněnými spoji na lince 670951
Železný Brod„sokolovna - navíc výlukově obsluhována spoji linky 670951 odkloněnými 
na objízdnou trasu
Železný Brod„Terminál u iel.sk - navíc výlukově obsluhována vybranými spoji linky 
670951 odkloněnými na objízdnou trasu
Semily,Podmoklice,rozc. - navíc výlukově obsluhována vybranými spoji linky 670951 
odkloněnými na objízdnou trasu
Semily„Luční - navíc výlukově obsluhována pro výstup vybranými spoji linky 670951 
odkloněnými na objízdnou trasu
Semily „Cimbál - dočasně omezená obsluha linkou 670951, do 20.3.2020 v menší míře 
(zachována obsluha spoji vedenými v časovém rozmezí 17:00 - 7:05 a o víkendech), od 
21.3.2020 obsluha zachována pouze o víkendech a svátcích; cestující budou odkázáni 
na další spojení z této zastávky na linkách 670505, 670952, příp. i 670930 a 670950 
Semily „U 14 pomocníků; Semily „krematorium; Semily „Komenského nám. - 
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dočasně omezená obsluha linkou 670951, do 20.3.2020 v menší míře (zachována 
obsluha spoji vedenými v časovém rozmezí 17:00-7:05 a o víkendech), od 21.3.2020 
obsluha zachována pouze o víkendech a svátcích; cestující budou odkázáni na další 
spojení z těchto zastávek na linkách 670505 a 670952
Semily„Riegrovo nám. - dočasně omezená obsluha linkou 670951, do 20.3.2020 v 
menší míře (zachována obsluha spoji vedenými v časovém rozmezí 17:00-7:05 a o 
víkendech), od 21.3.2020 obsluha zachována pouze o víkendech a svátcích; cestující 
budou odkázáni na další spojení z této zastávky na linkách 670505, 670952, příp. i 
670930 a 670950 Semily„žel.st. - dočasně upraven směr obsluhy u vybraných 
odkloněných spojů linky 670951, příp. obsluha nahrazena obsluhou zast. Semily, 
Podmoklice (vzdálené cca 450m) Semily„u jezu; Semily„Řeky sídliště“; Semily„Řeky“ - 
dočasně neobsluhovány spojem 16 linky 670951 (který nebude v provozu), cestující z 
těchto zastávek směr Bozkov odkázáni na spoj 18 linky 670951 ze zastávky Semily, 
Podmoklice. (vzdálené cca 400-700m)

• Veškeré ostatní (výše neuvedené) nácestné zastávky nacházející se na objízdných 
trasách nebudou spoji dotčených linek obsluhovány a spoje jimi budou pouze projíždět

• Žadatel zajistí dopravní značení dočasných stanovišť zastávek Bozkov „dol.zast. (lx) a 
Bozkov„Podbozkov (2x), dále úpravu dopravního značení na komunikaci Obce Bozkov 
z Podbozkova na Cimbál (doplnění dodatkové tabulky „MIMO BUS VLD“, příp. „MIMO 
BUS do 9m“) a řízení provozu na této úzké komunikaci světelnou signalizací

• Pokud v rámci celkové rekonstrukce sil.č. II/288 v úseku Semily,Cimbál - Bozkov dojde 
také

ke stavebním úpravám zastávky Bozkov,,dol.zast. (příp. i k žádoucímu řádnému 
označení stanoviště 3 zast. Semily,,Cimbál na sil.č. II/288), pak je pro nové označení 
zastávek třeba aplikovat DZ IJ4a, přičemž je nutno využít závazný vzor IDOL - viz 
příloha, konkrétní podobu pro dané využití určí koordinátor IDOL, společnost KORID 
LK, spol. s r.o. (radim.sarapatka@korid.cz); stavebník předloží OD KÚ LK stavební 
dokumentaci ze které bude patrno, zda jsou uvedené zastávky součástí předmětné 
stavby

• Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí 
vyvěšení informace pro cestující na všech přímo dotčených autobusových 
zastávkách; OD KÚ LK doporučuje, aby informace o dočasném výlukovém opatření 
byla vyvěšena navíc ještě i v uzlech veřejné linkové dopravy, a to v zast. 
Semily,,aut.nádr.; Železný Brod,.Terminál u žel.st. a Vysoké n.Jiz.,,nám.

• Dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové 
jízdní řády dotčených linek 670930, 670951, 670861 a 670942 a předloží je ke 
schválení dopravnímu úřadu“

Žadatel bude o případném dřívějším, ale i pozdějším zprůjezdnění předmětné uzavírky 
bezodkladně informovat dopravce BusLine LK s.r.o. - ondrei.polak@busline.cz, tel.: +420 
724 257 396, dopravní úřad - lubos.tomicek@krai-lbc.cz. tel.: +420 778 543 222 a dispečink 
IDOL – dispečink@korid.cz., tel. +420704702000.

Odpovědnou osobou žadatele za provedení tohoto rozhodnutí je: pan Josef Svědoník – 
Algon a.s.. - stavbyvedoucí tel. č. 608888407.

mailto:radim.sarapatka@korid.cz
mailto:ondrei.polak@busline.cz
mailto:lubos.tomicek@krai-lbc.cz
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Podle § 24 odst. 4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Stanovení přechodné úpravy provozu vydal silniční správní úřad samostatným opatřením 
pod č.j.OD/4305/20 dne 29.10.2020.
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/2881, II/288, II/282 a II/292 v působnosti 
ORP Železný Brod vydal Městský úřad Železný Brod, odbor dopravy, náměstí 3.května, 468 
22 Železný Brod samostatným opatřením.

Účastníci řízení:
1. Strabag a.s, Tř. Generála Svobody 77, 460 14 Liberec zastoupený p. Josefem Nešverou, 

Jabloňová 412, 460 01 Liberec
2. Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
3. Krajský úřad Lb kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
4. Město Železný Brod, nám. 3. května, 468 22 Železný Brod
5. Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily
6. Město Vysoké nad Jizerou, Nám. Dr. Karla Kramáře čp. 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
7. Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil, čp. 99, 513 01 Semily
8. Obec Jesenný, Jesenný čp. 13, 512 12 Jesenný
9. Obec Bozkov, Bozkov čp. 270, 512 13 Bozkov
10. Obec Příkrý, Příkrý 70, 513 01 Semily

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy obdržel dne 14.10.2020 podání z téhož dne ve věci 
povolení úplné uzavírky a objízdné trasy uzavřeného úseku Cimbál - Podbozkov silnice č. 
II/288, z důvodu stavebních prací spojených s rekonstrukcí této silnice. 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/7509/2020 ze 
dne 19.10.2020. 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-15638-1/ČJ-2020-181106-02 
dne 21.10.2020. Z důvodu omezení veřejné linkové autobusové dopravy byl v řízení vyžádán 
souhlas Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, který vydal souhlasné 
stanovisko pod č.j. KULK17800/2020/280.8/Ls ze dne 21.02.2020. Podmínky stanovené ve 
vyjádřeních majetkových správců silnic 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.
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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 
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:
Josef Nešvera, Jabloňová 412, 460 01 Liberec
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
Krajský úřad Lb kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Město Železný Brod, nám. 3. května, 468 22 Železný Brod
Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily
Město Vysoké nad Jizerou, Nám. Dr. Karla Kramáře čp. 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil, čp. 99, 513 01 Semily
Obec Jesenný, Jesenný čp. 13, 512 12 Jesenný
Obec Bozkov, Bozkov čp. 270, 512 13 Bozkov
Obec Příkrý, Příkrý 70, 513 01 Semily

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 a.s., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
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