
 

Tisková zpráva 
Na opravě ulic ušetřilo město Liberec přes 

milion korun 
 

Více než 1 milion korun ušetřilo Statutární město Liberec na opravě komunikací ulic Mozartova a 

Javorová ve veřejné zakázce „Lokalita Lesní ulice – oprava komunikací – I. etapa“. Výsledná cena 

díla, provedeného zhotovitelem stavby, pražskou společností COLAS CZ, byla ve výši 19 707 795,24 

Kč včetně DPH. Přitom původní smluvní hodnota stavby činila 20 960 354,60 Kč včetně DPH.  

Do konečné podoby rekonstrukce se promítly také podněty obyvatel této městské části, kterým vyšlo 

město vstříc. Na základě diskuzí s občany a několika desítek vyplněných dotazníků došlo ke změně 

některých prací. Město vyhovělo požadavkům zástupců sdružení Staré Město například tím, že 

provedlo odvodnění chodníků, výškově obrubou oddělilo pás zeleně od chodníku a stejně tak výškově 

oddělilo podezdívky od chodníků v místech potřeby.  

Naopak bylo z projektu vypuštěno nakoupení nových žulových chodníkových obrub v ulici Mozartova. 

„Použili jsme obrubníky z vlastnictví města, čímž se ušetřilo 352 901,20 Kč bez DPH. Dále se například 

výrazně ušetřilo tím, že z původního projektu byly vypuštěny kovové koše v ulici Mozartova, coby 

ochrana stromů, v celkové hodnotě 222 300 Kč bez DPH. Ke zrušení požadavku ochrany stromů 

kovovými koši došlo také v ulici Javorová,“ uvedl náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a 

technickou infrastrukturu Lukáš Martin. 

Do opravy komunikací se pustilo Statutární město Liberec v dubnu letošního roku. Předmětem akce 

byla kompletní rekonstrukce ulic Mozartova (v celé délce mezi ulicemi Vítězná a Lesní) a Javorová (I. 

etapa v rozsahu mezi ulicemi Horská a Purkyňova), prováděná v návaznosti na opravu vodovodu a 

kanalizace prováděnou jejich vlastníkem, společností SVS. Technický dozor investora stavby 

zajišťovala firma Investing CZ, která byla zároveň koordinátorem všech staveb v lokalitě.  

K akci město přistoupilo především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu stávajících 

komunikací a jejich příslušenství a z důvodu naléhavé potřeby vlastníků (správců) technické 

infrastruktury provést opravy svých vedení v lokalitě (voda, kanalizace, plyn, elektřina, slaboproud).   

Jak již zaznělo na veřejném projednání z úst zástupců Statutárního města Liberec, spolupráce města a 

vlastníků technické infrastruktury bude v následujících letech pokračovat. V roce 2013 by měly 

rekonstrukcí projít ulice Gorkého, Dvořákova, Škroupova, Sukovo náměstí a Lesní ulice. 

V nedávné době se motoristům otevřela ještě jedna důležitá spojnice, a sice Matoušova ulice.  

Rekonstrukce za 7 milionů korun vč. DPH přinesla mimo jiné umístění parkovacích stání, usměrnění 

křižovatky Na Rybníčku, úpravu části ulice Na Rybníčku (mezi ulicemi Matoušova a 1. máje) a celkové 

zklidnění ulice. Zhotovitelem zde byla společnost STRABAG.  

V Liberci 10. prosince 2012 


