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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

1/ jednat o uzavření dohody na základě žádostí EDI Liberec, a.s. na úhradu vícenákladů 
v souvislosti s úpravami projektové dokumentace a stavby podle potřeb statutárního města 
Liberec 
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2) přípravu a projednávání „Partnerské smlouvy o přípravě a realizaci projektu Dopravního 
napojení v místě OPZs na silnici I/35“ s dotčenými subjekty. 

 
a  u k l á d á  

 
náměstku primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace, po projednání dokumentů 
předložit ke schválení orgánům města 
 

T: 04/2015 
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Důvodová zpráva: 

Při projednávání pokynů územního plánu (ÚP) vznikla z dopravního posouzení potřeba vy-
tvořit kvalitní dopravní napojení obchodně průmyslové zóny Sever na komunikaci I/35 jako 
I.etapu výstavby obvodové sběrné komunikace Liberec. Současný jediný přístup do této části 
města je kapacitně naprosto nedostačující. V minulosti se městu nepodařilo získat rozhodnutí 
o umístění stavby (ÚR) „Dopravní napojení MÚK Svárov – zóna Růžodol I. Sever“. Součástí 
návrhu územního plánu je druhé napojení v místě obchodně průmyslové zóny sever na komu-
nikaci I/35. Toto napojení je součástí obvodové sběrné komunikace. Ta tvoří segment západ-
ního polookruhu, který umožní dopravní zpřístupnění stávajících a nově navrhovaných ploch 
pro obytnou zástavbu ve všech sektorech pod i za Ještědským hřbetem. Zároveň umožní na-
pojení pozemků a rozvojových ploch žadatele (EDI Liberec, a.s.) Současně řeší přímé připo-
jení výrobní a obchodní zóny na severním okraji města, která má značné nároky na odpovída-
jící dopravní přístupnost na silnici I/35. Bude využívána nejen pro automobily, ale zajistí také 
možnost vedení hromadné dopravy v území, které zatím hromadnou dopravou obsloužené 
není. Na severní straně města je tato obvodová sběrná komunikace zaústěna do mimoúrovňo-
vé křižovatky (MÚK) I/35 „Oblouková“. 

V roce 2012 při přípravě ÚP proběhla jednání s jedním z vlastníků, jehož pozemky jsou do-
tčeny případnou stavbou tohoto napojení. Byla to firma VGPCZ II., a.s., která v této lokalitě 
připravovala stavbu haly a dopravní napojení na sběrnou komunikaci. Proto bylo uzavřeno 
„Memorandum o společném postupu při přípravě dopravního napojení obchodně průmyslové 
zóny sever na komunikaci R 35“. Došlo k dohodě smluvních stran tak, aby vlastník pozemků 
mohl realizovat svůj investiční záměr a zároveň aby v budoucnu mohla být realizována stavba 
dopravního napojení.  

V lokalitě, kde je umístěn návrh dopravního napojení, probíhá výstavba čerpací stanice po-
honných hmot (ČS PHM). Firma EDI Liberec, a.s. (EDI) na svých pozemcích realizuje stav-
bu, na které je vydané stavební povolení. Napojení ČSPHM bude realizováno zčásti přes po-
zemek ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Město k tomuto vydalo souhlasné stanovisko 
bez dodatečných finančních nároků vůči žadateli. Na základě námitky statutárního města Li-
berec ke změně stavby před dokončením, investor upravil projektovou dokumentaci a násled-
ně i přípravu území (terénní úpravy) tak, aby oba záměry, jak stavba ČS PHM, tak i dopravní 
napojení mohly být připravovány a realizovány ve vzájemném souladu. I když s jiným časo-
vým harmonogramem. 

EDI po provedení úprav dle požadavků města vyčíslí vícenáklady na probíhající stavbu. Pro-
tože se jedná o vyvolanou investici, kterou investor realizuje na základě potřeb statutárního 
města Liberec, oproti současně vydanému a platnému stavebnímu povolení, požaduje od měs-
ta uhrazení těchto vícenákladů. Úhrada by byla provedena po konečném vyčíslení vícenákla-
dů a započtením méněnákladů na základě předložených účetních dokladů. „Žádost o úhradu 
vícenákladů vyvolaných úpravou dokumentace“ a „Žádost o úhradu budoucí prokazatelné 
ztráty při realizaci Dopravního napojení“, jsou uvedeny v příloze. 

V současné době probíhá zpracování územně plánovací dokumentace a územní studie do-
pravního napojení. Kromě toho probíhají i jednání s vlastníky dotčených pozemků a také s 
případnými spoluinvestory projektu, např. s Ředitelstvím silnic a dálnic a Libereckým krajem. 
S vlastníky dotčených pozemků a spoluinvestory je třeba projednat a uzavřít „Partnerskou 
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci pozemní komunikace vč. mimoúrovňové křižo-
vatky na silnici I/35 v místě druhého dopravního napojení Obchodně průmyslové zóny Libe-
rec - sever“, která bude řešit mimo jiné i případné spolufinancování projektu.  
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Harmonogram postupu přípravy a realizace záměru je následující: 
1) informace o záměru, návrh Etapizace přípravy a realizace záměru 
2) schválení projektu územně plánovací a projekční příprava záměru (změna ÚP a územní 
studie) 

a) vypracování a schválení územní studie 
b) zahájení Strategické změny ÚP města Liberce 
c) zahájení změny ÚP obce Stráž nad Nisou 
d) projednání Strategické změny ÚP Liberce a změny ÚP ve Stráži nad Nisou 

3) uzavření memoranda o spolupráci s dotčenými privátními vlastníky pozemků 
4) Partnerská smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci záměru mezi SML x LK x ŘSD x 
SŽDC x VGP x EDI x obec Stráž nad Nisou 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ Žádost společnosti EDI o úhradu prokazatelných vícenákladů 
2/ Žádost společnosti EDI o úhradu budoucí prokazatelné ztráty 
3/ Snímek plánované výstavby nové pozemní komunikace – napojení  na silnici I/35 
4/ Snímky Situace širších vztahů 
 
 














