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L I B E R E C  

I N F O R M A C E  
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Připomínky ke stavebním úpravám v okolí domů 211/80 a 463/80a 
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Předkládá:  Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru technické správy veřejného majetku  

   

Zpracoval:  Ing. Václav Bahník  
   

telefon: 485 243 872  
 
 

 



Důvodová zpráva 
 
Dne 7.4.2009 obdržel odbor technické správy veřejného majetku sdělení - dopis, který zaslala 
Ing. Světlana Loucká jménem Společenství vlastníků pro dům Husova 80/211 a 80a/463, 
Liberec 5 – Kristiánov. V dané lokalitě je v  současné době realizována stavba „Stavební 
úpravy v ulici Husova“, na kterou bylo vydáno stavební povolení č.j. SUUR/7120/126438/08-
Vá/SP. 
V dopise jsou uvedeny „připomínky týkající se úprav ulice a chodníků v úseku Husova ul. 
v okolí domu 211/80 a 463/80a“. Součástí předkládané informace je návrh odpovědi 
adresovaný Ing. Světlaně Loucké. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Č.1 – Dopis Ing. Světlany Loucké ze dne 7.4.2009 
Č.2 – Návrh odpovědi na dopis Ing. Světlany Loucké ze dne 7.4.2009 
 



Příloha Č.1 – Dopis Ing. Světlany Loucké ze dne 7.4.2009 
 

 



Příloha Č.2 – Návrh odpovědi na dopis Ing. Světlany Loucké ze dne 7.4.2009 
 
 

Vážená paní inženýrko, 
 
Reaguji tímto na Váš dopis, který jste zaslala dne 7.4.2009 jménem Společenství vlastníků 
pro dům Husova 80/211 a 80a/463, Liberec 5 – Kristiánov a k připomínkám, které tento dopis 
obsahuje, sděluji následující: 
 
k bodům 3 a 4:  
Projektová dokumentace byla zpracována autorizovaným projektantem. Byla projednána a 
schválena v jednotlivých orgánech a komisích města. V této dokumentaci byly a jsou 
zapracovány požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí, Národního institutu pro 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, Policie ČR, sdružení „Cyklisté 
liberecka“. Dokumentace dále splňuje podmínky stavebního zákona, prováděcí vyhlášky, 
vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace i technické normy o projektování místních 
komunikací. Výsledné řešení je tedy výsledkem mnoha kompromisů. Jistě uznáte, že sladit 
požadavky dané územním plánem na zelené plochy (alej), dále požadavek na vedení 
cyklopruhů, parkování, včetně požadavků daných příslušnými normami pro  komunikace bylo 
dosti složité a muselo se tvořit mnoho kompromisů. Domnívám se, že tyto požadavky jsou 
pak plně legitimní a opodstatněné. Navržené a realizované podélné parkovací plochy se 
střídají s rozšířeným prostorem pro stromy. Pruh zeleně v místě osázení keřů (tedy úseky mezi 
jednotlivými stromy) není dostatečně široký pro zajištění prostoru pro kořenové systémy 
těchto stromů. Cyklistické pruhy budované v obou směrech jsou pak v souladu se schváleným 
generelem rozvoje cyklodopravy na území města. Osázení zeleně je pak souladu s územním 
plánem. Šikmé či kolmé parkování vozidel by pak neumožnilo realizovat jak požadovanou 
zeleň, případně požadované cyklopruhy. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, které 
následně nabylo i právní moci. V této věci je nutné dále konstatovat, že vlastníci přilehlých 
nemovitostí byli účastníky stavebního řízení a mohli tudíž v tomto řízení vznést své případné 
připomínky. Na realizaci a zvláště konečnou úpravu Husovy ulice v její rekonstruované části 
je jistě možné mít rozdílné názory, jistě neexistuje pouze jedno řešení, nicméně námi 
realizované řešení je výsledkem kompromisů výše uvedených, jak se domnívám, legitimních 
požadavků. 
 
k bodům 1, 2, 5 a 6: 
Vámi vyjmenované závady byly z naší strany  již projednány s dodavatelem stavby a budou 
k termínu předání stavby odstraněny. 
 
Věřím, že jsem podal dostatečné vysvětlení a že moje argumenty budou z Vaší strany přijaty. 
 
S pozdravem  
 

 
 

 
 
 

 


