
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 5. září 2013 

 

 

Zpracovala: Dagmar Slezáková  

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v Radě města Liberec dne  17. 9. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

vyřízení podnětů a dotazů ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 5. září 2013. 
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Slezáková Dagmar

Od: Stejskalová Monika <stejskalova.monika@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 13. září 2013 13:43
Komu: 'Mgr. Skrivankova'
Kopie: slezakova.dagmar@magistrat.liberec.cz
Předmět: Akce divadla ke 130. výročí - úkol ze ZM

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážená paní magistro, 
      z pověření náměstka Kamila Jana Svobody Vám zasílám seznam akcí, které se chystají ke 130. 
výročí  DFXŠ: 
 
27. 9. a 5. 10. premiéra představení Gustav Klimt (Šaldovo divadlo) 
První baletní novinkou letošní sezony bude balet Gustav Klimt. Všichni příznivci libereckého divadla jistě 
vědí, že historickou budovu Šaldova divadla zdobí opona ze studentské dílny Gustava Klimta, jeho bratra 
Ernsta a spolužáka Franze Matsche. Rok 2013 je současně pro naše divadlo jubilejní – uplynulo totiž 130 let 
od položení základního kamene. Proto jsme se rozhodli představit osobnost jedinečného vídeňského malíře 
a vzdát mu tím hold. Gustav Klimt zřejmě tehdejší Reichenberg nikdy nenavštívil. A v Triumfu lásky – jak 
oponu mladí autoři pojmenovali – ani nenajdete charakteristické znaky Klimtovy tvorby. My nebudeme 
popisovat Klimtův život, ani hodnotit jeho dílo. Před oponu i za ní bude stát Klimt jako naše představa 
umělce, muže citlivého, vášnivého, agresivního, ale i plachého a bojácného. Klimt jako světec i jako brutální 
barbar. Klimt zranitelný i Klimt agresivní ve vztahu k sobě, ke svému okolí a k ženám. Klimt, který potřebuje 
vnější řád, aby ovládl svůj vnitřní chaos. Roztančíme Klimtovy obrazy, vytvoříme jakýsi „secesní balet“ - v 
popředí civilní výraz v nadpozemské formě, v pozadí ornament, ale i noční můry a strach ze smrti. Libreta, 
režie a choreografie se chopila šéfka baletu Alena Pešková. Autorskou hudbu pro tuto inscenaci složila 
česká zpěvačka, herečka a skladatelka Monika Načeva spolu s hudebním skladatelem, houslistou, zpěvákem 
a improvizátorem Tomášem Vtípilem. Uslyšíte také hudbu Ludwiga van Beethovena i Klimtových současníků 
– Gustava Mahlera a Albana Berga. O kontrapunkt ke Klimtovi či harmonii s ním se ve výtvarné složce 
postarají scénograf Richard Pešek jr. a kostýmní výtvarnice Monika Kletečková. 
 
16. 9. – 30. 10. 2013 v předsálí ve 2. p. Výstava v KVK GUSTAV KLIMT – průkopník moderny 
spolupráce s knihovnou. 
Vernisáž: pondělí 14. 10. 17.00 v předsálí 2. p.  
Divadelní opona – MgA. Martin Otava (DFXŠ)  
Taneční vystoupení: čítárna -1 
Gustav Klimt - obraz 9. : Alma Mahlerová - Danaé : 
Trio tančí: Gustav Klimt - Alexey Yurakov, Alma Mahler - Karolina Miková, Gustav Mahler - Andrey 
Bayniyazov  
hudba: Gustav Mahler: symph. Nr. 5 – adagietto 
choreografie: Alena Pešková 
 
11. 10. premiéra představení Erotikon doktora Š. (Malé divadlo) 
Fraška o pěti dveřích a jednom dokonaném aktu. 
Komedie, která vznikla přímo pro herce našeho divadla, vychází z půdorysu klasické frašky – tzv. „dveřovky“. 
Můžete se těšit na pokoj, do něhož lze třemi dveřmi vstoupit a nebo rychle zmizet, je-li toho třeba – což je 
docela často. Obyvatel bytu má totiž dar padat do složitých situací. Do života i obydlí doktora Š. vstupují tři 
ženy současně, jedna z nich je navíc provdaná za doktorova přítele. V tomto bláznivém kolotoči je dost
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těžké zůstat sám sebou, téměř nemožné je v něm literárně tvořit. Doktor Š. chce totiž o svém utrpení se
ženami napsat divadelní hru. Možnost soustředění je ovšem v Čechách tradičně ztížená, jak věděl i jeden z
nejslavnějších libereckých rodáků a muž, po němž nese naše divadlo jméno – F. X. Šalda. Právě jeho 
mnohdy kuriózním životem je volně inspirován náš Erotikon…  
Po původních hrách věnovaných životu A. Turinga či T. Learyho přinášíme další světovou premiéru na
motivy života významné osobnosti, tentokrát o to zajímavější, že jde o našeho rodáka. Inscenace vzniká v
jubilejní sezóně – přesně 130 let od slavnostního otevření Šaldova divadla. V hlavních rolích Tomáš Dianiška 
a Barbora Mottlová. 
 
Listopad / prosinec – výstava v KVK ke 130. výročí. 
Bude se jednat o malou výstavu u příležitosti 130. výročí.  
 
S pozdravem 
 
Monika Stejskalová DiS. 
sekretariát kanceláře náměstka primátorky pro školství a kulturu a sociální oblast 
odbor Kancelář primátorky 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 
Tel: +420 485 243 167 
Mobil: + 420 734 767 796 
Email: stejskalova.monika@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

 
Mgr. Jakub Kabeš  
vedoucí marketingového oddělení  
mobil: +420 604 600 722  
e‐mail: kabes@saldovo‐divadlo.cz  
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
Divadlo F. X. Šaldy 
Zhořelecká 5, Liberec 460 01  
tel./fax: +420 485 104 186 
www.saldovo‐divadlo.cz 
‐ ‐ ‐ ‐  

 















STATUTÁRNÍ MĚSTO  LIBEREC 

Odbor správy veřejného majetku 

 

11.  schůze rady města dne:  4.6.2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa 

Žádost o změnu technického řešení  

 

Důvod předložení: Mimořádný 

Zpracoval: Ing. Václav Bahník, odbor správy veřejného majetku  

Projednáno: s Lukášem Martinem, náměstkem pro rozvoj, dopravu a 

technickou infrastrukturu 

Předkládá:  Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku  

K projednání v radě přizván:       

Předpokládaná doba projednání:  5 min. 

Počet výtisků:        

Návrh usnesení 

Rada města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í 

sdělení  Občanského sdružení Staré Město Liberec ze dne 27.3.2013 a sdělení Ing. Ocilky  ze 

dne 7.5.2013 - Podklady k projednání v Radě města, 

a 

s c h v a l u j e      
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Variantní řešení je v bodě 1, 3, 4 

 

1. Lesní ulice v úseku Masarykova-Purkyňova – variantní řešení 

a. Neprovádět rozšíření komunikace podle návrhu Občanského sdružení Staré město 

Liberec, ze schváleného projektu (projektová dokumentace zpracovaná firmou 

Valbek, spol. s r.o. (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle výsledku 

dotazníkové akce v listopadu 2011) a vypustit parkovací stání 

b. Realizovat podle schváleného projektu (projektová dokumentace zpracovaná fir-

mou Valbek, spol. s r.o. (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle vý-

sledku dotazníkové akce v listopadu 2011) 

c. Realizovat podle návrhu Občanského sdružení Staré Město Liberec 

2. Lesní ulice – chodník podél vstupní strany Botanické zahrady realizovat podle návrhu 

Občanského sdružení Staré Město Liberec 

3. Lesní ulice v úseku Zborovská – Javorová – variantní řešení 

a. Realizovat podle  podle schváleného projektu (projektová dokumentace zpracova-

ná firmou Valbek, spol. s r.o. (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle 

výsledku dotazníkové akce v listopadu 2011) – zóna 30 

b. Realizovat podle návrhu Občanského sdružení Staré Město Liberec – obytná zóna 

4. Sukovo náměstí – variantní řešení 

a. Realizovat podle  podle schváleného projektu (projektová dokumentace zpracova-

ná firmou Valbek, spol. s r.o. (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle 

výsledku dotazníkové akce v listopadu 2011) – jednosměrný provoz ve směru ho-

dinových ručiček 

b. Vyhovět částečně požadavku Občanského sdružení Staré Město Liberec na zave-

dení obousměrného provozu mezi ulicemi Gorkého a Mozartovou – jednosměrný 

provoz v pokračování Škroupovy ulice od ulice Gorkého k Mozartově, obousměr-

ný provoz s výhybnami na protilehlé straně náměstí 

 

 

a 

u k l á d á 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 

dle variant 

 

1. Lesní ulice v úseku Masarykova-Purkyňova  

a. Zajistit přepracování projektové dokumentace a realizovat JŘBU 

T: srpen2013 

b. Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 

 T: neprodleně 
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c. Provést všechny kroky vedoucí k úpravě/přepracování projektové dokumentace podle návrhu 

občanského sdružení Staré město Liberec, novému projednání upravené/přepracované doku-

mentace s dotčenými orgány a k realizaci dalších etap akce „Lokalita Lesní – oprava komuni-

kací“ v odložených termínech 

T: neprodleně, 

2. Lesní ulice – chodník podél vstupní strany Botanické zahrady – zajistit přepracování projektové 

dokumentace a realizovat JŘBU 

T: září 2013 

3. Lesní ulice v úseku Zborovská – Javorová 

a. Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 

T: neprodleně 

b. Zajistit přepracování projektové dokumentace a realizovat JŘBU 

T: září 2013 

4. Sukovo náměstí 

a. Pokračovat v realizaci podle schválených usnesení rady města 

T: neprodleně 

b. Zajistit přepracování projektové dokumentace a realizovat JŘBU 

T: září 2013 
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Důvodová zpráva 

 

 

Pro realizaci II. etapy akce  „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ zahrnující ulice Gorkého, Dvo-

řákovu, Škroupovu, Lesní, Zborovskou,  část Purkyňovy  a Sukovo náměstí je zpracována projektová 

dokumentace a v současné době jsou dokončeny práce vedoucí k vydání stavebního povolení. 

V listopadu 2012 poskytl odbor správy veřejného majetku (SM) občanskému sdružení Staré Město 

Liberec (StML) na základě jeho žádosti projektové podklady pro II.etapu – veřejností projednanou 

projektovou dokumentaci (situační výkres byl po celou dobu stavby  zveřejněn na webových strán-

kách města) zpracovanou projektovou kanceláří ve větších podrobnostech.  Koncem  prosince pak 

vedení StML žádalo o bezodkladné projednání připomínek. Těmito připomínkami se rada města za-

bývala na svém druhém jednání konaném 22.1.2013 s následujícím výsledkem: 
USNESENÍ Č. 73/2013   

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa 

Žádost o změnu technického řešení 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost občanského sdružení Staré město Liberec o změnu již schválené projektové dokumentace II. etapy akce 

„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“, 

s c h v a l u j e  

realizace II. etapy akce „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ podle projektové dokumentace zpracované firmou  

Valbek, spol. s. r. o. (DUR z 11/2010, zak. č. 10 LI31 012) upravené podle výsledku dotazníkové akce v listopadu 

2011 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pokračovat v přípravě dalších etap realizace 

akce „Lokalita Lesní - oprava komunikací“ podle přijatých usnesení rady města Liberce a projektové dokumentace 

veřejně projednané v roce 2011 

 

Na svém osmém jednání konaném 16.4.2013 schválila rada města výsledek otevřeného zadávacího 

řízení na zhotovitele opravy komunikací: 
USNESENÍ Č. 267/2013 (8RM 16.4.2013) 

„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací" - II. etapa  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ -  II. etapa“ - 

zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1s nabídkovou cenou 

28,828.828,- Kč bez DPH 

 

 

Dne 27.3.2013 obdržel Magistrát města Liberec dopis Občanského sdružení Staré Město Liberec 

obsahující náměty a připomínky k rekonstrukci komunikací v“ lokalitě Lesní“ (viz příloha). Dne 

23.4.2013 odeslal odbor správy veřejného majetku občanskému sdružení dílčí odpověď, ve kterém ho 

informoval o přípravě materiálu pro květnové jednání rady města. V průběhu této činnosti přijala dne 

10.5.2013 podatelna statutárního města Liberec dopis Ing. Ocilky adresovaný paní primátorce a vá-

ženým radním obsahující požadavky Občanského sdružení Staré Město Liberec - podklady 

k projednání v radě města.  
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Následují citace z mailových stanovisek odborných útvarů (OD – Ing. Rychetský, HA – Ing. Roz-

sypal, Botanická zahrada – RNDr. Studnička,  Městská policie – p. Mládek, projektant – Ing. Hejral). 

V příloze je připojena i zpráva Městské policie Liberec o výsledku měření rychlosti a počtu vozidel 

projíždějících Lesní ulicí oběma směry v úseku Masarykova – Mozartova: 

 

Zpracovatel projektu 28.5.2013 

 

 

Navrhované výškové řešení vychází ze stávajícího výškového stavu komunikací, tedy stavu, který je na 

komunikaci při zpracování projektové dokumentace. Úprava výškového vedení je v rámci projektu 

přednostně navrhována tak, aby k "obráceným spádům" nedocházelo. Bohužel v některých případech 

není prováděna úprava všech inženýrských sítí a tedy je nutno dodržet předepsané krytí těch inženýr-

ských sítí, které zůstávají zachovány. V opačném případě by město jako investor opravy komunikace 

vyvolalo přeložku těchto podzemních zařízení, která by byla plně k tíži investora (tedy města). 

Sklony nájezdových ramp jsou navrženy dle TP 85 - Zpomalovací prahy, pro nejvyšší dovolenou 

rychlost je uváděn doporučený sklon nájezdové rampy v rozsahu 1:10 - 1:20. S přihlédnutím ke zku-

šenostem z realizovaných staveb a k potřebám zajištění například zimní údržby je navržen sklon 1:15. 

Šířkové uspořádání vychází z projednaného konceptu řešení celé lokality. V případě Sukova náměstí 

představuje omezení již realizovaná stavba obnovy parku. 
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Bez komentáře - je záležitostí TDI/investora 

 

 

Šířkové uspořádání vychází z projednaného konceptu řešení celé lokality. Navržené šířkové uspořá-

dání odpovídá původnímu požadavku na zklidnění dopravy v oblasti. 

 

Chodník z mozaikové dlažby byl v rámci projektu nahrazen chodníkem z dlažby betonové, zejména z 

důvodu sjednocení povrchů v lokalitě. Prostřednictvím vytěženého materiálu byla navržena úprava v 

místě východu z botanické zahrady v ulici Purkyňova, aby řešení bylo materiálově obdobné jako v 

ulici Lesní. V případě ponechání kamenné mozaiky je třeba realizovat prvky pro nevidomé a slabo-

zraké v jiném provedení, než jak je navrženo v projektu. Vzhledem ke stávajícímu stavu a rozsahu 

prováděných prací je nutné uvažovat předláždění chodníku v celé šíři. 

 

Pro celou lokalitu byla zvolena koncepce dopravního režimu "Zóna Tempo 30". V případě zřízení 

obytné zóny (vyznačené svislými dopravními značkami IP26a a IP26b) je stání vozidel umožněno 

pouze na místech označených jako parkoviště, mimo tato místa je parkování přestupkem. V zóně 

"Tempo 30" tato restrikce není a platí pouze obecná pravidla (tzn. minimální volná šířka komunika-
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ce, vzdálenost od křižovatek atp.). V platném územním plánu je ulice Lesní vedena jako místní komu-

nikace obslužná spojovací (kategorie C). 

 

Řešení formou obytné zóny - viz bod 3.c). 

 

 

 

Viz přílohu 

ad I.)  

Viz výše - ad 3.a) 

ad II.) 

Viz výše - ad 3.b). Domnívám se, že při propočtu případné úspory je nutné vycházet z cen, které uvedl 

v nabídce vítězný uchazeč.  

 

OD 4.4.2013 

Odbor dopravy nemá problém souhlasit s obousměrným provozem, ale pouze za předpokladu, že bu-

de bezpečný a řešení dle příslušných ČSN a případné nedodržení bude samostatně projednáno pro-

jektantem s OD a DI Policie ČR. 
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Vzhledem k sousednímu parku nelze prakticky stihnout, pokud je vzhledem k zeleni vůbec reálné ob-

držet souhlas,  realizaci rozšíření komunikace. Pak je pouze jedno řešení – zrušit parkování. OD ne-

doporučuje toto řešení, protože se zvýší dosahovaná rychlost vozidel (i přes dopravní značení limitu 

30 km/h), a to přinese snížení bezpečnosti. Současně bude problém s dodržením pravidel silničního 

provozu – snaha parkovat se nezmění. Bude nutná restrikce, aby byl požadovaný profil zaručen. Na-

víc se zvýší tlak na parkování v sousedních ulicích. 

 OD nemůže vydat souhlas. Nebude souhlasit  ani DI Policie ČR. Dva režimy dopravy na jedné ulici 

jsou nebezpečné. 

Nesouhlasím. Oblast by měla mít jeden režim. Policie ČR s velkou pravděpodobností neodsouhlasí. 

Již to provedla v minulosti se snahou dát do obytné zóny Janáčkovy ulice.. Opět se bude jednat o dvě 

zóny v sobě. Zřejmě nejsou obyvatelé v tomto názoru jednotní. Už dnes řeším stížnosti na dva režimy 

dopravy, které máme při postupném zavádění zóny 30. 

K ostatním bodům a námitkám se nám nepřísluší vyjadřovat. 

 

HA 26.4.2013 

Dobrý den, 
vyjadřuji se k bodu 4. (III. etapa – zóna tempo 30 versus obytné ulice):  

Rozhodnutí o budoucím dopravním režimu v rekonstruovaných ulicích musí učinit projektant, který také nese 
zodpovědnost za kvalitu projektu. Jestli a kde bude navrhovat zónu tempo 30 a kde obytnou ulici je na něm, 
ovšem s tím, že svůj návrh musí zdůvodnit a podložit argumenty. Výsledné řešení však musí být zejména bez-
pečné a vyhovovat všem účastníkům provozu. Navržené dopravní řešení je diskutováno na pracovních výbo-
rech, kterých se zástupci občanského sdružení účastní (a předpokládám budou účastnit i nadále). 

 

Botanická zahrada 7.5.2013 

návštěvnost BZ v roce 2011 byla 61822 osob, v roce 2012 to bylo 50249 osob. Před hospodářskou krizí to 
bylo kolem 100 000 osob (teoretické optimum čili cílový počet). Odhaduji střízlivě, že z tohoto počtu asi 60% 
přijede v parkujícím autobusu nebo automobilu. Zrušit parkování v uvedené části Lesní ulice je ode mne bez 
námitek, pro BZ to nebude mít žádné důsledky. S pozdravem RNDr. Miloslav Studnička, CSc. (ředitel BZ)  
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Městská policie 21.5.2013 

Dobrý den, 

zasílám Vám výsledky měření v ulici Lesní. Z důvodu poškození sčítače v pátek kolem půlnoci, jsou 

data pouze k tomuto dni. Současně odešel software, takže druhá část grafu je v angličtině. Na opravě 

se pracuje, předpokládané zprovoznění sčítače je červen. 

 

OD 22.5.2013 

Dobrý den, 

to sčítání je dobré k tomu, aby se zrušilo parkování v ulici Lesní. Nevychází počty vozidel dle normy 

na jednopruhovou komunikaci  

 

HA 24.5.2013 
děkuji za výsledky sčítání intenzit. Bylo by samozřejmě lepší pokud by radar běžel ve směru k Masarykově ulici 
déle, trochu se mi nezdá ta směrová nerovnoměrnost (cca 530 vozidel ve směru k Mozartově ulici a cca 330 
voz. ve směru k Masarykově…). Každopádně lze říci, že obousměrný počet vozidel se pohybuje okolo 800 – 
900 voz. za den. To je sice více než připouští, resp. doporučuje(!) ČSN pro jednopruhovou obousměrně pojíž-
děnou komunikaci, ale je to pouze jedno z kritérií a podle mého názoru se takovýto počet vozidel v případě 
realizace úpravy podle firmy VALBEK i tak „vyjezdí“. 

Doporučuji tedy realizovat řešení navržené firmou VALBEK, tj. upravit šířkové uspořádání popisované ve směru 
k Masarykově ul. takto: 2,0m chodník, 3,75m obousměrný jízdní pruh, 2,25m parkovací pruh a 2,0m chodník. 
Toto řešení je podle mého názoru jednoznačně ve prospěch bezpečnosti provozu a potřebného zklidnění do-
pravy a dokáže vyhovět nárokům pěších, průjezdné motorové dopravy i dopravy v klidu. Ještě jsem zvažoval 
doporučení zachovat parkovací pruh ve stávající šířce 2,0m (nikoliv 2,25m a o ušetřených 25cm by se rozšířil 
jízdní pruh), ale je to jen kosmetická úprava, která by nakonec mohla být kontraproduktivní v tom, že by se do 
čtyřmetrového obousměrného jízdního pruhu snažili řidiči vjíždět současně proti sobě a mohlo by to být zdro-
jem konfliktních situací. 

Pokud by s tímto řešením Občanské sdružení zásadně nesouhlasilo, přiklonil bych se k návrhu p.Rychetského, 
tj. vypustit parkovací pruh. To by více odpovídalo zjištěným intenzitám dopravy i zařazení komunikace 
v platném Územním plánu. Ale z hlediska bezpečnosti provozu, tj. zejména rychlosti projíždějících vozidel, by 
to byl krok zpět. 

 

 

V současné době je zakázka zadána a s vítězným uchazečem je uzavřena smlouva o dílo. Změny 

v projektové dokumentaci a případné nové projednání upravené/přepracované dokumentace 

s dotčenými orgány si vyžádají uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové doku-

mentace a zvýšení nákladů. Následná realizace podle přepracované dokumentace si vyžádá zajištění 

jednacího řízení bez uveřejnění, uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací 

(zvýšení nákladů) a realizaci druhé a dalších etap akce „Lokalita Lesní – oprava komunikací“ 

v odložených termínech.  

Realizace stavebních prací v lokalitě je plánována v režimu tzv. sdružených investic podle harmono-

gramu schváleného všemi účastníky – vlastníky technické infrastruktury, kteří musí na své náklady a 

péčí svých zhotovitelů v lokalitě provést opravu sítí a jsou připraveni poskytnout statutárnímu městu 

Liberec příspěvek na opravu povrchů předmětných komunikací. Vzhledem k této provázanosti je 
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každý zásah do harmonogramu rizikový jak z hlediska možnosti  zhotovitele opravy komunikací do-

držet smluvní termíny, tak z hlediska zvýšení finanční náročnosti akce. 

 

 

 

 

 

Doporučení odboru 

 

Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města variantní řešení jednotlivých požadavků 

StML.  

Vyhovění požadavku znamená uzavření dodatku smlouvy o dílo na úpravu/přepracování projektové 

dokumentace a případné projednání upravené/přepracované dokumentace s dotčenými orgány, 

projednání nutné změny harmonogramu sdružené investice s ostatními stavebníky/vlastníky 

technické infrastruktury a jejich zhotoviteli, zajištění jednacího řízení bez uveřejnění, nárokování 

dalších finančních prostředků do rozpočtu odboru správy veřejného majetku, uzavření dodatku 

smlouvy o dílo se zhotovitelem opravy komunikací. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – dopis 27.3.2013 (StML) 

Příloha č.2 – dopis 7.5.2013 (Ocilka) 

Příloha č.3 – měření v ulici Lesní 
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Příloha č.1 – dopis 27.3.2013 (StML) 
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Příloha č.2 – dopis 7.5.2013 (Ocilka) 
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Příloha č.3 – měření v ulici Lesní 
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