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S t a n o v i s k o 
k úplné uzavírce sil.č. III/2467 v obci Slatina  

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný Dopravní úřad podle § 
34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vydává   

s  t  a  n  o v  i  s  k  o 

ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k úplné 

uzavírce sil.č. III/2467 v obci Slatina z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, a dle ust. § 39 odst. 2 
písm. g) Vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, souhlasí s přemístěním zastávky Slatina. 

v termínu od 03.07. 2019 – 31.08.2019  
 
Zdejší dopravní úřad na základě předložené žádosti od společnosti Metrostav a.s. souhlasí s 
úplnou uzavírkou uvedené komunikace a s přemístěním zastávky Slatina za následujících podmínek: 
 
V uvedeném úseku jsou provozovány linky veřejné linkové osobní dopravy č. 552637 Litoměřice-Brozany 
n.Ohří-Libochovice a 552679 Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice n.Labem, které provozuje 
dopravce ČSAD Slaný s.r.o. 
 
Uvedená zastávka Slatina bude dočasně přemístěna do prostoru křižovatky sil.č. III/2467 s MK ve směru 
Sedlec. Za přemístění a označení zastávky přechodným označníkem po dobu předmětné uzavírky bude 
odpovídat zhotovitel. Cestujícím na této přemístěné zastávce bude zajištěn bezpečný nástup a výstup do 
zpevněné plochy. 
 
Objízdná trasa bude vedena:  

a) ze směru Černiv po sil.č. III/2468 do Slatiny, zde po objízdné trase po MK na sil.č. III/2467 směr 
Sedlec, dále po III/23750 a II/237 přes Klapý do Libochovic, případně 

b) ze směru Úpohlavy po III/23750 přes Sedlec, dále po III/23750 a II/237 přes Klapý do Libochovic 
(budou vynechány zastávky Černiv,,ObÚ a Slatina) 

Po celou dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Libochovice,,Husova. 
 
Zdejší dopravní úřad požaduje v rozhodnutí o uzavírce uvedené silnice vydaném příslušným silničním 
správním úřadem stanovit objízdnou trasu a v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí neprodleně oznámit dopravci, 
který v uvedeném úseku provozuje veřejnou linkovou osobní dopravu. 
Jedná se o dopravce: ČSAD Slaný s.r.o.  
 
 otisk úředního razítka  
JUDr. et Mgr. Stanislav Körner   
vedoucí oddělení   
dopravně správních agend   
 
Rozdělovník: Metrostav a.s. 

                      ČSAD Slaný s.r.o. 
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