
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:        

 Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb: 

IV. a V.etapa: návrh na změnu předmětu jednotlivých etap,                                        
Změna financování   

 

Zpracoval: Ing. Ladislav Fuchs, odbor TS 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 872 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing, Ladislav Fuchs 

Projednáno: v radě města dne 7.4.2009  

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
JUDr. Marek Řeháček,  tajemník                                                 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
1. aktualizovanou výši souhrnných finančních nákladů akce „Rekonstrukce mostu Letná, 

včetně staveb souvisejících“, dle typů a jednotlivých etap v celkovém objemu 91,405 mil. 
Kč, 
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2. novou obsahovou náplň IV. a V. etapy akce „Rekonstrukce mostu Letná, včetně staveb 
souvisejících“ dle předloženého návrhu, včetně harmonogramu postupu přípravy a realiza-
ce jejich výstavby   a 

 

u k l á d á  

 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit úpravu financování této akce v rozpočtu 
města na rok 2009, popřípadě zajistit financování této akce v dalších letech, 

T: dle rozpočtových pravidel SML 
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Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvo města v roce 2008 svým usnesením č. 85/08 schválilo realizaci akce „Rekon-
strukce mostu  Letná, včetně staveb souvisejících“.  

Pozn.:  
USNESENÍ Č. 85/08 
Rekonstrukce mostu Letná – včetně souvisejících staveb 

Zastupitelstvo města po projednání  souhlasí s realizací stavební akce „Rekonstrukce mostního objek-
tu v ulici Letná“, vč. souvisejících staveb a opatření podle popisu a s etapami souboru staveb I. – V. 
dle důvodové zprávy, schvaluje financování této akce v letech 2008 - 2010 v maximální výši 70,218 
mil. Kč, z čehož: 
v r. 2008 ve výši max. 30 mil. Kč, 
v r. 2009 ve výši max. 30 mil. Kč, 
v r. 2010 ve výši max. 10,218 mil. Kč (pozastávka stav. prací) 
a  u k l á d á  
Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, navrhovat financování této akce do rozpočtu Statutárního města 
Liberec v jednotlivých letech realizace.             Termín: dle rozpočtových pravidel SML 
 
Tato akce se skládá z 5 jednotlivých, na sebe navazujících, akcí, rozdělených do pěti etap. 
 
I.  etapa – Rekonstrukce mostu v ul. Norská 
II.  etapa – Rekonstrukce a opravy silnic mezi ul. Letná – ul. Norská 
III. etapa – Rekonstrukce mostu v ul. Letná 
IV.  etapa – Rekonstrukce ul. Letná v úseku km 0,000 – 0,720 (křiž s I/35 – křižovatka 

Polní), vč. chodníků 
V. etapa – Okružní křižovatka Lidl, vč. dopravních opatření a dopravního značení 
 
Pozn.:  K dnešnímu dni jsou realizovány a před dokončením  I. a II. etapa akce „Rekonstrukce mostu 

Letná“.  
V rámci realizace II. etapy byly ze strany vlastníků sítí vyměněny i některé inženýrské sítě, 
včetně přípojek k sousedním nemovitostem. 

 
Důvody realizace akce 
V roce 2007 byla v rámci pravidelně prováděných mostních prohlídek správce komunikací ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec (dále jen SML nebo města) zjištěna vážná poškození 
mostovky a spodní stavby u mostu přes řeku Nisu v Liberci - ul. Letná.  
Most Letná byl realizován v roce 1988 v rámci stavby „Liberec — Staropavlovická, průtah 
III/b. 2. stavby — most přes Nisu“.  
Most Norská byl starší, odhadem cca 50 let od poslední rekonstrukce; pro havarijní stav byl 
již několik let pro vozidla uzavřen a sloužil pouze pro pohyb pěších.   
Stav mostu Letná byl vyhodnocen stupněm č. 6 (pozn. na stupnici 1 — 7 je 1 považován za 
výborný a stav 7 za havarijní stav).  
S ohledem na stav komunikací Norská a Letná, vzhledem k jejich stáří a dobu pořízení, bylo 
nutné přistoupit k jejich zásadním opravám. 
Neupokojivá dopravní situace v místě křižovatky ul. Letná x výjezd LIDL x výjezd OBI a 
navazujících přechodů pro chodce si vyžádala i návrh nového dopravního řešení v tomto mís-
tě komunikace Letná, které spočívalo v návrhu výstavby nové kruhové křižovatky s vybudo-
váním bezpečných přechodů pro chodce. 
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Původní odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů 

Dle původních předpokladů a odhadů (v době schvalování akce „Rekonstrukce mostu Letná“) 
byly  finanční náklady dle typů odhadovány v následující výši: 
 
a) stavební práce   celkem   73,150 mil. Kč 
b) projektové práce   celkem     2,041 mil. Kč 
c) Inženýrská činnost   celkem     1,327 mil. Kč 
    Odhad souhrnných nákladů celkem   76,518 mil. Kč 

(blíže viz příloha č.1) 
 
Aktualizovaný odhad souhrnných finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap 

a) stavební práce   celkem   87,450 mil. Kč 
b) projektové práce   celkem     2,376 mil. Kč 
c) Inženýrská činnost   celkem     1,579 mil. Kč 
    Aktualizovaný odhad souhrnných nákladů celkem 91,405 mil. Kč 

Bližší podrobnosti jsou patrné z přílohy č.2. 
 
Stavební práce 

Stanovení nákladů na stavební práce bylo v době schvalování založení akce „Rekonstrukce 
mostu Letná“ provedeno pouze odborným odhadem s použitím výkonových a honorářových 
řádů ČKAI (projektové práce a inženýrská činnost). 
Na zvýšení nákladů na stavební práce se tedy projevují jednak realizovaná výběrová řízení a 
nabídnuté ceny za stavební práce na I. a II. etapě realizace akce a jednak další stupně projek-
tových dokumentací a již zpracované  výkazy výměr – přesnější odhady, konečné výkazy 
výměr. 
  
Projektové práce a Inženýrská činnost 

Stanovení nákladů na tyto činnosti bylo v době schvalování založení akce „Rekonstrukce 
mostu Letná“ provedeno pouze odborným odhadem s použitím Výkonových a honorářových 
řádů ČKAI (projektové práce a inženýrská činnost). 
Na zvýšení nákladů se pak projevují realizovaná výběrová řízení a nabídnuté ceny za tyto 
činnosti. 
 
 
Návrh dalšího postupu při realizaci akce „Rekonstrukce mostu  Letná, včetně staveb 
souvisejících“ 
 
I) III. etapa – Rekonstrukce mostu v ul. Letná 
S ohledem na skutečnost, že první dvě etapy jsou v posledním stádiu realizalizace a současně 
s ohledem na původní harmonogram realizace jednotlivých etap celé akce je nutné v současné 
době neprodleně přistoupit k realizaci etapy III. - Rekonstukce mostu v ul. Letná tak, aby tato 
rekonstrukce (etapa) byla dokončena ještě v letošním roce s cílem obnovit provoz na nově 
zrekonstruovaném mostě ve 4. čtvrtletí letošního roku. Předpokládaný finanční objem staveb-
ních prací na této etapě dle zpracované projektové dokumentace činí 19 600 000,- Kč  bez 
DPH (tj.  23 324 000,- Kč s DPH). 
Aby tato III. etapa mohla být zahájena, je nutné v souladu se zákonem o zadávaní veřejných 
zakázek přistoupit k výběru zhotovitele stavby.  
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Z předpokládaného finančního objemu stavebních prací na této etapě vyplývá, že z pohledu 
zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o  podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce,  kde bude ze strany města osloveno pět společností k podání své nabídky. Zadávací 
podmínky budou současně v průběhu celé lhůty pro podání nabídky zveřejněny na úřední des-
ce Magistrátu města Liberec, a to v důsledku možnosti podání nabídky i ze strany jiných sub-
jektů - uchazečů, které nebudou v zadávacím řízení přímo osloveny.  
 
Předpokládaný harmonogram realizace III. etapy: 
04 - 05/2009 – Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 
05/- 06/2009 – Vyhodnocení výběrového řízení (VŘ), projednání výsledků VŘ v radě města a 

uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
06/2009 –         Zahájení stavebních prací 
09/2009 –         Dokončení stavebních prací (požádání o kolaudaci stavby) 
 
IV. a V. Etapa -  Rekonstrukce ul. Letná v úseku km 0,000 – 0,720 a Okružní křižovatka Lidl 
 
Původní návrh realizace jednotlivých etap předpokládal, že IV. etapa bude realizována v roce 
2009 a etapa V. následně v roce 2010, za podmínky dostatečného objemu finančních pro-
středků.  
IV. Etapa po úpravě jejího rozsahu obsahovala opravu komunikace Letná, včetně chodníků a 
staveb souvisejících, a to v úseku km 0,000 – 0,720 (křiž. I/35 – křižovatka ul. Polní) 
V. etapa svým rozsahem obsahovala vlastní výstavbu kruhové křižovatky ul. Letná x výjezd 
Lidl x výjezd OBI. 
Po opětovném zhodnocení rozsahů jednotlivých etap, stavebních postupů a zejména ekono-
mické výhodnosti a účelnosti odbor technické správy veřejného majetku, společně s projek-
tantem, navrhuje přehodnocení rozsahu a obsahu těchto dvou etap a tedy změnu v postupu 
jejich výstavby a realizace. 
Hlavním a rozhodujícím důvodem k tomuto názoru je pak skutečnost, že IV. etapa akce zahr-
nuje  v části křižovatky ul. Letná x výjezd Lidl x výjezd OBI opravu komunikace a chodníků, 
které by byly při realizaci V. etapy (tedy dle předpokladu v roce 2010) opětně vybourány a 
zpětně realizovány nově, dle rozsahu této V. etapy. Takovýto postup výstavby a realizace celé 
akce je pak neekonomický a neadekvátní významu stavby, včetně prodlužování doby doprav-
ního omezení.   
S ohledem na tyto skutečnosti je tedy ze strany odboru doporučeno změnit rozsah IV. etapy, a 
to pouze na opravu komunikace Letná v úseku km 0,000 – 0,260 (kř. I/35 – most Letná) (v 
příloze č. 5 sekce 1 a sekce 2), vč. chodníků a staveb souvisejících. 
V. etapu pak rozšířit, přičemž tuto etapu realizace akce by představovala oprava komunikace  
Letná v úseku km 0,420 - 0,720 (most Letná – kř. Polní, v příloze č. 5 sekce 3, sekce 4 a sekce 
5), včetně chodníků a staveb souvisejících,  a okružní křižovatka Lidl.   
 
Toto nové členění etap umožní souběžně s realizací III. etapy – rekonstrukce mostu Letná 
realizovat etapu IV., kdy tyto obě etapy budou mít shodný konec výstavby.  
V. etapa bude neprodleně projekčně dopracována a ze strany odboru technické správy veřej-
ného majetku budou zahájeny takové kroky, aby realizace a stavební dokončení této etapy 
bylo nejpozději v měsíci listopadu roku 2009. 
Z návrhu je patrné, že realizací navržené změny obsahu jednotlivých etap dojde jednak k 
úspoře času, podstatnému zkrácení dopravních omezení s dopadem na obnovení provozu 
MDH přes most Letná a jednak k vyloučení neefektivního postupu výstavby (bourání nově 
vybudovaných staveb). 
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Harmonogram postupu přípravy a realizace jednotlivých etap – shrnutí: 
a) IV. etapa 
04/2009 –          úprava projektové dokumentace 
05 – 06/2009 – zpracování, schválení zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na 

dodavatele stavebních prací, schválení výsledku výběrového řízení v radě 
města 

07/2009 –          uzavření smlouvy o dílo s vybraný uchazečem a zahájení stavebních prací 
09/2009 –          dokončení stavebních prací 
 
b) V.etapa (předpoklad) 
04/2009 –         zpracování projektové dokumentace 
05– 07/2009 – řízení o povolení stavby, souběžně pak zpracování, schválení zadávacích pod-

mínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, schvále-
ní výsledku výběrového řízení v radě města 

08/2009 –          uzavření smlouvy o dílo s vybraný uchazečem a zahájení stavebních prací 
11/2009 –          dokončení stavebních prací 
 
Pozn.: Vybudování nové okružní křižovatky Lidl řeší zejména nevyhovující dopravní stav na výjez-

dech z obou obchodních center a současně nevyhovující stav přechodů pro chodce v této části 
komunikace, které z hlediska bezpečnosti neodpovídají požadkům stanoveným příslušnou 
normou, ev. zákonnými předpisy. Jelikož tento nepříznivý dopravní stav je dle názoru odboru 
způsoben zejména velkou intenzitou provozu na výjezdech z obou obchodních center, je sna-
hou odboru technické správy veřejného majetku  do výstavby okružní křižovatky Lidl zainte-
rovat i vlastníky nemovitostí obou obchodních center, neboť dle názoru odboru bude i v zájmu 
těchto vlastníků řešit bezpečný a kapacitní vjezd – výjezd, popř. příchod, k těmto obchodním 
centrům. Vhodným způsobem vstupu vlastníků do výstavby  okružní křižovatky se přitom jeví 
jejich finanční spoluúčast na investičních nákladech souvisejících s výstabou okružní křižovat-
ky Lidl. Odbor technické správy veřejného majetku proto povede příslušná jednání s vlastníky 
nemovitostí obou obchodních center  s cílem získání takovéto finanční spoluúčasti.  

 
Doporučení  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zastupitelstvu města doporučováno:  

1) schválit aktualizovaný odhad souhrnných finančních nákladů akce „Rekonstrukce 
mostu Letná“ dle typů a jednotlivých etap, 

2) schválit novou obsahovou náplň IV. a V. etapy akce „Rekonstrukce mostu Letná“ dle 
předloženého a návrhu, včetně harmonogramu postupu přípravy a realizace jejich vý-
stavby. 

 
Přílohy_ 
Č1 - Původní odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap 
Č2 - Aktualizovaný odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap 
Č3 - IV. etapa a rozdělení do sekcí – stávající stav 
Č4 - Okružní křižovatka Lidl – studie 
Č5 - Okružní křižovatka Lidl – odhad stavebních nákladů 
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Příloha č. 1 - Původní odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých 
etap 
 
 
 

a) Stavební práce 

- etapa č. I cca 12,850 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. II cca 21,000 mil. Kč rok 2008 – 2009 

- etapa č. III cca 22,680 mil. Kč rok 2009 

- etapa č. IV cca 10,620 mil. Kč rok 2009 

- etapa č. V cca 6,000 mil. Kč rok 2010 

Celkem cca 73,150 mil. Kč v r. 2008 - 2010 

 

 

b) Projektové práce 

- etapa č. I cca 0,390 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. II cca 0,525 mil. Kč rok 2008 

- etapa č. III cca 0,680 mil. Kč rok 2008-2009 

- etapa č. IV cca 0,266 mil. Kč rok 2008-2009 

- etapa č. V cca 0,180 mil. Kč rok 2010 

Celkem cca cca 2,041 mil. Kč v r. 2008 - 2010 

 

c) Inženýrská činnost 

- etapa č. I cca 0,225 mil. Kč r. 2008 

- etapa č. II cca 0,368 mil. Kč r. 2008 

- etapa č. III cca 0,454 mil. Kč r. 2008-2009 

- etapa č. IV cca 0,160 mil. Kč r. 2008-2009 

- etapa č. V cca 0,120 mil. Kč r. 2010 

Celkem cca cca 1,327 mil. Kč v r. 2008 - 2010 
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Příloha č. 2 - Aktualizovaný odhad souhrnných  finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap 
 

Cena v mil. K č vč.DPH 
Rok Etapa Popis Proj.práce Inž. činnost 

Termín 
realizace 
stav.prací  stav.práce  proj.práce  inž.činnost  celkem 

Čerpání 
k 

28.3.2009 
Poznámka 

Rekonstrukce mostu v ul. Norská 
- plocha cca 240 m2  DSP,DZS,AD 

havar.výměr, 
TDI, kolau-
dace 

do 
11/2008             

I. 

                9,017   
          12,850 0,390 0,225 13,465   předpokládaná cena 
          13,272 0,446 0,268 13,986   smluvní /upř.cena 
                    skutečná cena 

Rekonstrukce a opravy v ulici 
Norská a Selská vč.souvisejícího 
dopr.značení, chodníků, do-
pr.opatření, zkapacitnění vozo-
vek aj. 

DSP,DZS,AD 

ohlášky, 
st.povolení, 
TDI, kolau-
dace 

do 
12/2008           

cena navýšena po 
tech.prohlídce kanaliza-
ce II. 

                16,274   
          21,000 0,525 0,368 21,893   předpokládaná cena 
          26,288 0,609 0,438 27,335   smluvní /upř.cena 

2008 

                    skutečná cena 

Rekonstrukce mostu v ul.Letná - 
plocha cca 1.890 m2  DSP,DZS,AD 

st.povolení, 
TDI, kolau-
dace 

12/2008 - 
07/2009           

nutno zajistit podrobné 
průzkumy před zaháje-
ním proj.prací (cena 
max. 150 tis.Kč) 

III. 

                1,028   
          22,680 0,680 0,454 23,814   předpokládaná cena 
          23,324 0,785 0,540 25,140   smluvní/upř.cena  

                    skutečná cena 

Rekonstrukce ul. Letná v úseku 
Letná x Londýnská - Letná x 
Polní vč.chodníků - plocha cca 
8.850 m2  

DSP,DZS,AD 

st.povolení, 
ohláška, 
TDI, kolau-
dace 

03/2009 - 
08/2009             

IV. 

                0,278   
          10,620 0,266 0,160 11,046   předpokládaná cena 
          13,915 0,309 0,190 14,415   smluvní/upř.cena  

2009 

                    skutečná cena 
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Cena v mil. K č vč.DPH 

Rok Etapa Popis Proj.práce Inž. činnost 
Termín 

realizace 
stav.prací  stav.práce proj.práce  inž.činnost  celkem  

Čerpání 
k 

28.3.2009 
Poznámka 

Okružní křižovatka Letná u 
objektu Lidl vč. dopr. opatření a 
dopr. značení 

DSP,DZS,AD 
st.povolení, 
TDI, kolauda-
ce 

06/2009 - 
10/2009             

V. 

                0,000   

          6,000 0,180 0,120 6,300   předpokládaná cena 

          10,651 0,226 0,143 11,019   smluvní/upř.cena  

2010 

                   skutečná cena 

                   26,597   
   celkem     73,150 2,041 1,327 76,518   předpokládaná cena 
        87,450 2,376 1,579 91,405   smluvní/up ř.cena 
                      skutečná cena 

            
  Legenda: DSP projektová dokumentace ke stavebnímu povolení     
   DZS projektová dokumentace k zadání stavby zhotoviteli    
   AD autorský dozor       
   TDI technický dozor investora      
 

Smluvní/upř. cena – jedná se o cenu buď vzešlou z výběrových řízení nebo cenu upřesněnou zpracováním dalšího 
stupně projektové dokumentace 
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Příloha č. 3 – IV etapa a rozdělení do sekcí – stávající stav 
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Příloha č. 4 – Okružní křižovatka Lidl - studie 
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Příloha č. 5 – Okružní křižovatka Lidl – odhad stavebních nákladů 
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