STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2011

Komunikace Nezamyslova
Petice ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul.
Nezamyslova

Předkládá: David Novotný, pověřený zastupováním vedoucího odboru technické správy
veřejného majetku
Zpracoval: Lipský Aleš, referent odboru technické správy veřejného majetku
telefon: 485 243 871

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec obdrželo dne 12.04.2011 petici týkají se požadavku na vybudování
pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova. Žadatelé dále připomínají potřebu obnovit
veřejné osvětlení v této ulici, jelikož před 9 lety bylo zrušeno při kabelizaci území.
Autory petice jsou manželé Hana a Václav Berglovi, bytem Nezamyslova
a dále se signatáři petice stali vlastníci budov č.p. 396, 1007, 1101, 1162, 1163, 1164
v ul. Nezamyslova. Tyto budovy jsou připojeny ke komunikaci Nezamyslova příjezdovou
cestou na p.p.č. 2043/2 v k.ú. Ruprechtice. Předmětem petice je požadavek na vybudování
pevného povrchu komunikace z důvodu havarijního stavu vozovky a jejího nevyhovujícího
stavebně-technického stavu pro provoz automobilů.
Místním šetřením byla zjištěna stávající šíře vozovky, která se pohybuje mezi 1,9 – 3,7m, což
v některých částech komunikace neodpovídá normovým požadavkům na šířkové uspořádání
komunikace. S ohledem na stoupající provoz a zvyšující se dopravní zatížení je oprava
vozovky ve stávajících parametrech velmi problematická a neřeší problém komplexně.
Řešením je přestavba celého zemního tělesa s rozšířením vozovky (koruny komunikace)
včetně napojení na RD, což se neobejde bez potřeby vypracovat projektovou dokumentaci a
získat příslušná povolení dle platné legislativy.
Odbor technické správy veřejného majetku prověřil dřívější podmínky výstavby 6 nových
rodinných domů č.p. 1162, 1163, 1164 v ul. Nezamyslova a domů č.p. 1165, 1166 a 1167
v ul. Mošnova. Na výstavbu těchto 6-ti RD bylo vydání dne 14.06.2001 územní rozhodnutí
č.j. SUU/7120/1561/2001-Ou. Podkladem tohoto rozhodnutí bylo mimo jiných i rozhodnutí
Magistrátu města Liberec, technického odboru – oddělení dopravy ze dne 2.4.2001 vydané
pod č.j. TEDO/4230/639/01-Br/280, viz příloha č. 4. Podmínkou výstavby výše uvedených
6-ti RD bylo, aby stavebníci vybudovali stavbu komunikace na pozemku města p.č. 2043/2
v k.ú. Ruprechtice v ul. Nezamyslova. Podmínka provázela stavebníky i po celou dobu
stavebního řízení a byla součástí stavebního povolení. Tato podmínka nebyla ze strany
stavebníků naplněna.
Stavebníky 6-ti RD byli tito účastníci:
• Jirků Libor,
• Jirků Věra,
• Khol Jiří,
• Ing. Kovář Jiří,
• Kovářová Jana,
• Ondráček Rudolf,
• Ondráčková Milena,
• Štícha Rudolf,
• Zahradník Pavel,
Signatáři petice jsou tito účastníci:
Milan a Iva Štíchovi,
Nezamyslova
Tomáš Ondráček,
Nezamyslova
Pavel Zahradník,
Nezamyslova
Pavel a Helena Chládkovi, Nezamyslova
Ludmila Malá,
Nezamyslova
Václav a Hana Berglovi,
Nezamyslova
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Z výše uvedeného je patrné, že někteří z účastníků petice, měli při výstavbě svého
rodinného domu provést stavbu komunikace Nezamyslova.
Stávající veřejné osvětlení ulice bylo při výstavbě 6-ti RD odstraněno z důvodu připojení
nových odběrných místi pro tyto rodinné domy, kdy vrchní vedení NN spolu s rozvody
veřejného osvětlení a jedné lampy byly demontovány. Tyto skutečnosti potvrdila fa.
ELTODO – p. Benda.
Odstranění lampy VO bylo vyvoláno stavbou nových rozvodů NN, a to dle smlouvy č.
01/002/91237/1 ze dne 30.05.2001 o úhradě účelně vynaložených nákladů na nové připojení
6-ti RD uzavřené mezi Severočeskou energetikou, a.s. a stavebníky. Závěrem lze tedy
konstatovat, že na komunikaci Nezamyslova není veřejné osvětlení z důvodu nové
výstavby.

Odbor technické správy veřejného majetku (dále jen TS) ve věci uvedených problémů v petici
přijal následující postupy a opatření:
1. Oprava nezpevněné části vozovky.
Odbor technické správy veřejného majetku zadal dne 3.5.2011 prostřednictvím smluvního
zhotovitele prací, tj. Technických služeb města Liberce a.s., opravu výtluků a nerovností
vozovky štěrkodrtí s uválcováním.
2. Oprava zpevněné části komunikace.
Odbor TS prověřil dřívější podmínky výstavby 6 nových rodinných domů č.p. 1162, 1163,
1164 v ul. Nezamyslova a domů č.p. 1165, 1166 a 1167 v ul. Mošnova. Na výstavbu těchto 6ti RD bylo vydáno dne 14.06.2001 územní rozhodnutí č.j. SUU/7120/1561/2001-Ou.
Podkladem tohoto rozhodnutí bylo mimo jiných i rozhodnutí Magistrátu města Liberec,
technického odboru – oddělení dopravy ze dne 2.4.2001 vydané pod č.j. TEDO/4230/639/01Br/280. Podmínkou výstavby výše uvedených 6-ti RD bylo, aby stavebníci vybudovali stavbu
komunikace na pozemku města p.č. 2043/2 v k.ú. Ruprechtice v ul. Nezamyslova z důvodu
neodpovídajícího stavu komunikace s ohledem na její budoucí užívání a to bez uvedení
termínu dokončení. Podmínka provázela stavebníky i po celou dobu stavebního řízení a byla
součástí stavebního povolení. Tato podmínka nebyla ze strany stavebníků naplněna. I přesto,
že nebyla naplněny podmínky územního rozhodnutí č.j. SUU/7120/1561/2001-Ou ze dne 14
06.2001 pro výstavbu 6-ti rodinných domů ze strany stavebníků, rada města navrhuje
prostřednictvím odboru TS možnost uskutečnění sdružené investice mezi městem a
stavebníky na vybudován - opravu komunikace spolu se stavbou veřejného osvětlení v rámci
jednoho projektu, a to vše za podmínky vzniku budoucí dohody s vlastníky 6-ti nově
postavených rodinných domů a městem Liberec spočívající zejména v návrhu termínového
provedení stavby a popřípadě finančního podílu stavebníků nově postavených 6. rodinných
domů na budoucí stavbě komunikace.

Předmětnou petici vzala rada města na svém 10. zasedání dne 17.5.2011 na vědomí.
Odbor TS předkládá zastupitelstvu města jak obdrženou petici, tak i odeslané odpovědi na
tuto petici petičnímu výboru.
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Přílohy:
Č. 1) Petice za řešení situace ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul.
Nezamyslova (podací číslo CJ MML 065357/11)
Č. 2) Územní rozhodnutí na 6 RD č.j. SUU/7120/1561/2001-Ou ze dne 14 06.2001
Č. 3) Rozhodnutí Technického odboru – oddělení dopravy ze dne 2.4.2001
Č. 4) Letecké snímky z doby výstavby
Č. 5) Fotografie komunikace pořízení dne 14.04.2011
Č. 6) Korespondence s autory petice
Č. 7) Odpověď autorům petice
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