Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
Plně určený sp. znak písemnosti: 280.6 -

Silnice Žáček s. r. o.
IČ: 44569432
Antonína Sovy 965
470 01 ČESKÁ LÍPA
Pověřený zástupce:
WALI CZ s.r.o.
IČ: 25042238
Oldřichovská 15/7
Dolní Oldřichov
405 02 DĚČÍN

Skartační znak/lhůta: S/5

Váš dopis zn.:
Ze dne: 05.03.2021
Spis. zn.: MUCL/7553/2021/OD/AB
Č. j.: MUCL/22218/2021
Počet listů: 6
Počet příloh/počet listů příloh: 1/3
Vyřizuje: Alena Borecká
Telefon: 487 881 314
Datum: 29.03.2021

Rozhodnutí
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
(dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), rozhodující v přenesené působnosti podle § 61 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako příslušný silniční správní úřad
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o PK“), rozhodl na základě žádosti účastníka řízení, obchodní firmy Silnice
Žáček s. r. o., IČ: 44569432, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, PSČ: 470 01, podané prostřednictvím
pověřeného zástupce obchodní firmy WALI CZ s.r.o., IČ: 25042238, se sídlem Oldřichovská 15/7, Děčín VIII. –
Dolní Oldřichov, PSČ: 405 02, dne 05.03.2021 o povolení k uzavírce provozu na pozemní komunikaci silnici III. třídy č. 2624 v úsecích: etapa č. I. v úseku km 2,980 – 9,125 (uzavírka úplná) a etapa č. II. v úseku
km 2,400 – 2,980 (uzavírka částečná), jak je vyznačeno v situačním návrhu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí, při akci: „SILNICE III/2624 ČESKÁ LÍPA – KOZLY, rekonstrukce silnice“ takto:
Podle ustanovení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona o PK, v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se po předchozím vyjádření účastníků řízení:
-

-

-

Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01 (vlastník
předmětné silnice), zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, ze dne 08.03.2021,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00,
Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 46055, ze dne 05.03.2021,
Město Česká Lípa, IČ: 00260428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, zastoupené
MěÚ Česká Lípa, Odborem správy majetku, Oddělení technické, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká
Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 16.03.2021,
Městys Holany, IČ: 00260525, se sídlem náměstí Holany 43, Holany, PSČ: 470 02, čj.: ÚMH/200/21
ze dne 11.03.2021,
Obec Kozly, IČ: 00831522, se sídlem Kozly 93, Česká Lípa, PSČ: 470 01, ze dne 11.03.2021,
Obec Kvítkov IČ: 00831531, se sídlem Kvítkov 57, Česká Lípa, PSČ: 470 01 ze dne 05.03.2021
Obec Stružnice, IČ: 00260975, se sídlem Stružnice 188, Česká Lípa, PSČ: 470 02, čj.: Struz 2/2021
ze dne 08.03.2021,
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-

Obec Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Česká Lípa, PSČ: 470 02, ze dne 08.03.2021,
Obec Zahrádky, IČ: 00261092, se sídlem Zahrádky 108, Česká Lípa, PSČ: 470 02, čj.: 109 ze dne 09.03.2021,

a dotčených orgánů:
-

-

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní
inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI
Česká Lípa“), čj.: KRPL-15944/ČJ-2021-180106-02 ze dne 04.03.2021,
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80,
(dále jen „OD KÚLK“), čj.: KULK 16930/2021/280.8/Pp ze dne 09.03.2021 a čj.: OD 16485v/2021/280.4/Pc
ze dne 10.03.2021,
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, spis. zn.: MUCL/5759/2021/OD/TK č.j.: MUCL/22165/2021
ze dne 05.03.2021 a spis. zn.: MUCL/7552/2021/OD/AB č.j.: MUCL/22126/2021 ze dne 24.03.2021,

povoluje
účastníku řízení, obchodní firmě Silnice Žáček s. r. o., IČ: 44569432, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká
Lípa, PSČ: 470 01, zastoupené obchodní firmou WALI CZ s.r.o., IČ: 25042238, se sídlem Oldřichovská 15/7,
Děčín VIII. – Dolní Oldřichov, PSČ: 405 02,
uzavírka provozu (úplná) na pozemní komunikaci – silnici III. třídy č. 2624 v úseku km 2,980 – 9,125
a
uzavírka provozu (částečná) na pozemní komunikaci – silnici III. třídy č. 2624 v úseku km 2,400 – 2,980,
jak je vyznačeno v situačním návrhu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, při akci:
„SILNICE III/2624 ČESKÁ LÍPA – KOZLY, rekonstrukce silnice“ v tomto rozsahu:
I.

ETAPA

silnice č. III/2624 - bude uzavřen provoz v obou jízdních pruzích
- vyznačeno v situačním návrhu - Příloha č. 1

Termín:

od 09:00 hod. dne 06.04.2021 do 18:00 hod. dne 31.05.2021

Úsek:

od km 2,980 po křižovatku se sil. č. I/15 v úseku km 2,980 – 9,125 dle staničení vyznačeno v situačním návrhu - Příloha č. 1

Objízdná trasa: pro vozidla a autobusy linkové dopravy obousměrně –
trasa 1 - z České Lípy po sil. č. III/2624, sil. č. III/2601, dále po sil. č. I/9 do obce
Zahrádky, po sil. č. I/15, na sil. č. III/2626 do obce Kvítkov zpět na sil. III/2624
v úsecích dle zakreslení v situačním návrhu - Příloha č. 1
trasa 2 - z České Lípy po sil. č. III/2624, sil. č. III/2601, dále po sil. č. I/9 do obce
Zahrádky, po sil. č. I/15 do obce Stvolínky dále po sil. č. III/2635, sil. č. III/2634
do obce Kozly a po sil. č. III/2634 a sil. č. III/2636 zpět na sil. III/2624 v úsecích
dle zakreslení v situačním návrhu - Příloha č. 1
trasa 3 - objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy povede z České Lípy po sil.
č. III/2624, sil. č. III/2601, dále po sil. č. I/9 do obce Zahrádky, po sil. č. I/15
závlekem po sil. č. III/2626 do Kvítkova a zpět na sil.č. I/15 dále přes Stvolínky
po sil.č. III/2624 a sil.č. III/2636 do Kozlů a pokračují po sil.č. III/2634, kde v místě
křiž. sil.č. III/2634 a sil.č. III/26214 před Kozly bude dočasně docházet k otáčení
BUS, což bude po dobu stavební akce sloužit jako základní objízdná trasa.
V případě, že již bude možné k objížďce využívat i úsek z Kvítkova vedoucí po sil.
č. III/2626 a dále po sil.č. III/2624 a přes křiž sil.č. III/2624 a sil.č. III/2634
(pravděpodobně konec května 2021) v úsecích dle zakreslení v situačním návrhu Příloha č. 1.
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II. ETAPA

silnice č. III/2624 – uzavřen bude vždy jen jeden jízdní pruh, přičemž provoz
bude veden v druhém pásu – vyznačeno v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1

Termín:

od 09:00 hod. dne 06.04.2021 do 18:00 hod. dne 31.05.2021

Úsek:

od km 2,400 – 2,980 dle staničení v úseku vyznačeném v situačním návrhu - Příloha č. 1

Objízdná trasa: bez objízdné trasy
zároveň se určují tyto podmínky:
1. Na dotčené pozemní komunikaci silnici III. třídy č. 2624 dojde k uzavírce provozu úplné v úseku
od km 2,980 po křižovatku se sil. č. I/15 v km 3,750 – 9,125 dle staničení a k uzavírce provozu
částečné v úseku km 2,400 – 2,980 dle staničení.
2. Dopravní značení bude provedeno žadatelem na vlastní náklady podle stanovení vydaného Městským
úřadem Česká Lípa, Odborem dopravy, pod spis. zn.: MUCL/25100/2020/OD/DL č.j.: MUCL/105105/2020
ze dne 15.10.2020. Dále bude dopravní značení provedeno dle stanovení OD KÚLK
čj.: OD 76007v/2020/280.4/Pc ze dne 19.10.2020. Průjezd přes obec Kozly bude označen DZ „Pozor BUS“.
3. Dopravní značky musí být umístěny na pozemních komunikacích před začátkem uzavírky provozu,
žadatel zodpovídá za stav značení po celou dobu jejího trvání. Po ukončení uzavírky provozu
na dotčené pozemní komunikaci bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
4. Z obou stran uzavírkou dotčeného úseku silnice musí být krom příslušného dopravního značení
umístěna i tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele.
5. Při provádění prací žadatel zajistí přístup k sousedním a uzavírkou dotčeným nemovitostem,
prokazatelně zajistí informovanost vlastníků sousedních a uzavírkou dotčených nemovitostí
o případném omezení vjezdu na jejich pozemek a vhodným způsobem zajistí, aby nebyl omezen pěší
provoz (průchod chodců). Je nutno umožnit přístup a tím zajistit obsluhu areálu TR Babylon a dále
dle možnosti na základě domluvy umožnit přístup k chatám v chatové oblasti Vojenský rybník.
6. Vlastník komunikací ve spolupráci s žadatelem zajistí dostatek prostoru, resp. rozšíření prostoru
a zlepšení rozhledových poměrů na objízdných trasách provedením prořezávky dřevin zasahujících
do průjezdního prostoru.
7. Pro veřejnou osobní linkovou dopravu platí: Uzavírkou budou dotčeny spoje linek veřejné autobusové dopravy:
• Úplnou uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linek 500291 a 500292 (vybrané) + nepřímo spoje
linky 500293 dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. (celkem cca 17 obousměrných průjezdů spojů
v pracovní dny a celkem 2 obousměrné průjezdy v neděli a ve státem stanovené svátky)
• OD KÚ LK stanovuje, aby na sil.č. III/2626, která bude po dobu stavební akce sloužit jako základní
objízdná trasa, byl zajištěn průjezd BUS – dopravní úřad žádá, aby na předmětné komunikaci byl
z důvodu několika kritických, úzkých a nepřehledných úseků zaručen příslušnou DZ zákaz vjezdu
nákladních vozidel, příp. aby byl v kritických časech průjezdu BUS zcela vyloučen provoz ostatní
dopravy; dále dopravní úřad žádá posouzení stavu mostů a propustků nacházejících
se na objízdné trase na sil.č. III/2626, a zároveň dopravní úřad z důvodu zamezení škod na vozech
dopravce požaduje provedení prořezu náletů zasahujících do profilu vozovky
• OD KÚ LK na žadatele deleguje povinnost, aby zajistil dostatek prostoru, resp. rozšíření prostoru
v místě křiž. sil.č. III/26214 a sil.č. III/2634 před Kozly, kde bude dočasně docházet k otáčení BUS;
dopravní úřad požaduje, aby na tomto prostranství byla z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu osazena příslušná DZ „zákaz zastavení“, příp. i dodatková tabule „otočka BUS“
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•

OD KÚ LK dále požaduje, aby dodatková tabule „otočka BUS“ byla umístěna rovněž v křižovatce
u zast. Kozly v případě, že již bude možné k objížďce využívat i úsek z Kvítkova přes křiž sil.
č. III/2624 a sil.č. III/2634 (pravděpodobně konec května 2021) viz odkaz mapa (Průjezd Kvítkov) v úsecích dle zakreslení v situačním návrhu – objízdná trasa č. 3 - Příloha č. 1

• Žadatel bude minimálně 7 dní předem informovat o zprovoznění výše zmíněného úseku
(od křižovatky sil.č III/2624 a sil.č. III/2626 z Kvítkova do křiž sil.č. III/2624 a sil.č. III/2634),
tak aby bylo možné včas připravit aktuální výlukové JŘ
• Žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. zajistí vyvěšení
informace o výlukových úpravách na všech touto uzavírkou dotčených zastávkách PAD
(především zast. Kvítkov, jejíž obsluha bude významně omezena); dopravní úřad nadto
doporučuje tuto informaci vyvěsit též v uzlech veřejné linkové dopravy, a to alespoň v zast.
Blíževedly, Kravaře, Česká Lípa,,aut.nádr. a Žandov,Heřmanice,rest.
• Veškerá dopravně výluková opatření a stanovení objízdných tras pro spoje dotčených linek
budou blíže specifikována ve výlukových JŘ dotčených linek 500291 a 500292, příp. i 500293,
které připraví dotčený dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o.
•

•

Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení předmětné úplné uzavírky
bezodkladně informovat minimálně dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. – pospisilova@csadcl.cz,
tel.: +420 724 632 474, dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, tel.: +420 485 226 277
a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000
Po celou dobu úplné uzavírky na komunikaci III/2624 (km 2,980 – 9,125 Kozly) a částečné
uzavírky na komunikaci III/2624 (km 2,400 – 2,980 Česká Lípa) bude umožněno autobusům MHD
Česká Lípa (linka č. 203) odbočení na otočku (zastávka Dubice) p. p. č. 361 v k. ú. Dubice u České Lípy.
Dopravce: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., IČ: 05666112, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, Semily, PSČ: 513 25, kontaktní osoba: dispečer Michal Kněžour tel. 727 890 479.

8. Dotčená pozemní komunikace se smí uzavřít pouze na dobu povolenou tímto rozhodnutím a žadatel
je povinen učinit vše pro její zkrácení.
9. Žadatel bude o případném odložení termínu zahájení prací či o dřívějším zprůjezdnění předmětného
úseku bezodkladně informovat zdejší Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy.
10. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá žadatel tj. obchodní firma Silnice Žáček s. r. o.,
IČ: 44569432, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, PSČ: 470 01, který určil, že kontaktní osoba je:
Ing. Michal Svatoň, tel.: +420 606 659 026.
Odůvodnění:
Účastník řízení obchodní firma Silnice Žáček s. r. o., IČ: 44569432, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa,
PSČ: 470 01, podal prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy WALI CZ s.r.o., IČ: 25042238,
se sídlem Oldřichovská 15/7, Děčín VIII. – Dolní Oldřichov, PSČ: 405 02, dne 05.03.2021 u Městského úřadu
Česká Lípa, Odboru dopravy, žádost o povolení k částečné uzavírce provozu na pozemní komunikaci - silnici III.
třídy č. 2624 v úsecích: etapa č. I. v úseku km 2,980 – 9,125 (uzavírka úplná) a etapa č. II. v úseku km 2,400 –
2,980 (uzavírka částečná), jak je vyznačeno v situačním návrhu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí, při akci: „SILNICE III/2624 ČESKÁ LÍPA – KOZLY, rekonstrukce silnice“. Uvedeným dnem
bylo zahájeno správní řízení.
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V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 zákona o PK může být provoz na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě
může být nařízena objížďka a to po projednání s vlastníkem pozemní komunikace a s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.
Vlastník dotčené komunikace Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. –
Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, provoz Česká Lípa, který je po žadateli
dalším účastníkem řízení, vydal předchozí souhlas vyjádřením ze dne 08.03.2021.
Další účastníci řízení vydali svá stanoviska:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00,
Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 46055, dne 05.03.2021,
- Město Česká Lípa, IČ: 00260428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, zastoupené
MěÚ Česká Lípa, Odborem správy majetku, Oddělení technické, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká
Lípa, PSČ: 470 36, dne 16.03.2021,
- Městys Holany, IČ: 00260525, se sídlem náměstí Holany 43, Holany, PSČ: 470 02,
pod čj.: ÚMH/200/21 ze dne 11.03.2021,
- Obec Kozly, IČ: 00831522, se sídlem Kozly 93, Česká Lípa, PSČ: 470 01, dne 11.03.2021,
- Obec Kvítkov IČ: 00831531, se sídlem Kvítkov 57, Česká Lípa, PSČ: 470 01, dne 05.03.2021,
- Obec Stružnice, IČ: 00260975, se sídlem Stružnice 188, Česká Lípa, PSČ: 470 02,
pod čj.: Struz 2/2021 ze dne 08.03.2021,
- Obec Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Česká Lípa, PSČ: 470 02, PSČ: 470 02,
pod čj.: STV-390/2020 ze dne 20.10.2020, doplněno čj.: STV-398/2020 dne 08.03.2021,
- Obec Zahrádky, IČ: 00261092, se sídlem Zahrádky 108, Česká Lípa, PSČ: 470 02,
pod čj.: 109 ze dne 09.03.2021,
a dotčené orgány vydaly svá stanoviska:
-

-

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní
inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI
Česká Lípa“), čj.: KRPL-15944/ČJ-2021-180106-02 ze dne 04.03.2021,
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80,
(dále jen „OD KÚLK“), čj.: KULK 16930/2021/280.8/Pp ze dne 09.03.2021 a čj.: OD 16485v/2021/280.4/Pc
ze dne 10.03.2021,
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, spis. zn.: MUCL/5759/2021/OD/TK č.j.: MUCL/22165/2021
ze dne 05.03.2021 a spis. zn.: MUCL/7552/2021/OD/AB č.j.: MUCL/22126/2021 ze dne 24.03.2021.

Žádost obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 39 vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí
zákon o PK. K řízení vydali všichni účastníci a dotčené orgány kladná stanoviska. Průjezd přes obec Kozly
bude označen DZ „Pozor BUS“. Dále bylo vyhověno požadavku na umožnění přístupu a tím zajistění
obsluhy areálu TR Babylon a dle možnosti na základě domluvy umožnění přístupu k chatám v chatové
oblasti Vojenský rybník.
Po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení ve správním řízení, dospěl silniční správní úřad
k závěru, že žádosti vyhoví. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od výzvy na možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy,
jak je ve výroku uvedeno.
Adresa úřadu:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p
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Spis. zn.: MUCL/7553/2021/OD/AB
č. j: MUCL/22218/2021
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 a § 82, správního řádu, do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80,
podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy (ust. § 86 odst. 1 správního řádu).
Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních
rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této
desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí
předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Alena Borecká
Referent dopravního úřadu
Příloha:
Příloha č. 1 – Situační návrh

Rozdělovník:
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – na doručenku)
Silnice Žáček s. r. o., IČ: 44569432, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec,
Liberec VI. – Rochlice, PSČ: 460 06
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00, Správa Liberec, Zeyerova
1310, Liberec, PSČ: 46055
- Město Česká Lípa, IČ: 00260428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, zastoupené MěÚ Česká Lípa,
Odborem správy majetku, Oddělení technické, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
- Městys Holany, IČ: 00260525, se sídlem náměstí Holany 43, Holany, PSČ: 470 02
- Obec Kozly, IČ: 00831522, se sídlem Kozly 93, Česká Lípa, PSČ: 470 01
- Obec Kvítkov IČ: 00831531, se sídlem Kvítkov 57, Česká Lípa, PSČ: 470 01
- Obec Stružnice, IČ: 00260975, se sídlem Stružnice 188, Česká Lípa, PSČ: 470 02
- Obec Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Česká Lípa, PSČ: 470 02
- Obec Zahrádky, IČ: 00261092, se sídlem Zahrádky 108, Česká Lípa, PSČ: 470 02
(Dotčené orgány dle § 136 správního řádu)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80
- Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80
- MěÚ Česká Lípa, OD - dopravní úřad, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36

Na vědomí:
-

Nemocnice s poliklinikou, IČ: 27283518, záchranná služba, se sídlem Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Nemocnice s poliklinikou, IČ: 27283518, doprava, se sídlem Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o., IČ: 25454366, se sídlem Gagarinova 406, Zákupy, PSČ: 471 23
Hasičský záchranný sbor, IČ: 70888744, se sídlem Karla Poláčka 3152, Česká Lípa, PSČ: 470 02
ČSAD Česká Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 152 00, doručovací adresa
Konopeova 2723, Česká Lípa, PSČ: 470 01
KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80
BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., IČ: 05666112, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, Semily, PSČ: 513 25

Adresa úřadu:
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