Tisková zpráva
Lukášovskou ulici se podařilo opravit s tříměsíčním
předstihem a navíc s finanční úsporou
Úspora téměř 300.000,- Kč a o tři měsíce dřívější dokončení stavby. Takového výsledku
se Statutárnímu městu Liberec podařilo dosáhnout při rekonstrukci harcovské
komunikace Lukášovská, kterou významnou měrou poničily loňské červencové
povodně.
Ulice Lukášovská ve Starém Harcově byla zasažena vodou z okolních svahů, a to zejména v
oblasti otočky autobusů MHD a v úseku cca 500m podél Harcovského potoka od ní, směrem
do Liberce. Následky povodně poukázaly na nutnost úpravy systému odvodnění komunikace
v dané lokalitě, přičemž zároveň bylo navrženo provést povrchovou úpravu krytu vozovky.
„Odbor správy veřejného majetku SML se pokusil na akci uplatnit žádost o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, bohužel však neúspěšně. Důvodem zamítnutí se staly
omezené možnosti finančních prostředků a upřednostnění akcí s větším rozsahem škod. Na
základě tohoto rozhodnutí pak odbor správy veřejného majetku zařadil tuto akci do svého
rozpočtu. Předpokládaná cena stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace se
vyšplhala na 2,264.999,1 Kč vč. DPH,“ říká Lukáš Martin, náměstek primátorky pro
dopravu, rozvoj a technickou infrastrukturu.
Vlastní úprava systému odvodnění zahrnovala vyhloubení terénních příkopů podél
komunikace a otočky autobusů MHD a zbudování souvisejících objektů vtokových jímek,
trubních propustů a žlabů, jimiž jsou povrchové vody svedeny do koryta Harcovského potoka.
Celá plocha stávající otočky autobusů byla očištěna a na rozhraní mezi plochou otočky
autobusů a ul. komunikací byl osazen betonový štěrbinový odvodňovací žlab, který je napojen
do stávající vpusti.
V km 0.190 – 0.255 došlo k vyhloubení pravostranného terénního příkopu pro zachycení
povrchových vod z přilehlého svahu. Žlab zakončuje železobetonová jímka s kamenným
obkladem, ze které ústí trubní propust DN 400, který vodu převádí na druhou stranu
komunikace do Harcovského potoka.
Další terénní odvodňovací příkop je proveden v km 0.450 – KÚ 0.517, na pravé straně. Tento
příkop má za úkol zachytávat povrchové vody z komunikace a přilehlého svahu. Dno příkopu
je opatřeno betonovými příkopovými tvarovkami TBM 60. Zaústění příkopu do trubního
propustu řeší i zde uliční vpustě.
Vlastní úprava povrchu krytu vozovky v ul. Lukášovské zahrnovala očistění povrchu
vozovky, lokální odfrézování krytu vozovky v potřebné tloušťce, vyrovnávku z ACL8 v
položení nové obrusné vrstvy z ACO 11S v tloušťce 40mm.

Cílem této úpravy bylo sjednotit příčný sklon vozovky tak, aby byly povrchové vody, v celé
trase, svedeny buď přímo do vodoteče Harcovského potoka nebo do přilehlých terénních
příkopů.
„Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizovala stavební společnost SaM silnice a
mosty a.s. s nabídkovou cenou 1 975 272,4 Kč vč. DPH. Tato společnost provedla povrchovou
úpravu z asfaltové obalové drtě pokládku asfaltových betonů dodávaných ze své vlastní
obalovny v České Lípě,“ pokračuje Lukáš Martin.
Práce dle uzavřené smlouvy o dílo měly být dokončeny do 31. 10.2012. Dodavatel SaM
silnice a mosty a.s. provedl opravu komunikace ve zkrácené době, proto již nyní může být
stavba uvedena do trvalého provozu.
Povodně z července roku 2011 napáchaly na komunikacích ve vlastnictví SML škody ve výši
zhruba 10,000.000 Kč. Šlo o ulice Lukášovská, Českolipská a U Školky, které procházejí
nebo již prošly opravou. Dotace na opravy se nepodařilo získat ani na jednu z nich.
V Liberci 23. července 2012

