V Liberci 25. listopadu 2013

Tisková zpráva
Město zajistilo opravu havárie kanalizace,
můžeme přivítat fotbalový klub SC Freiburg
Čtvrteční klíčový duel skupiny H Evropské ligy s bundesligovým Freiburgem si fotbalisté Slovanu
Liberec a hlavně diváci budou moci užít na stadionu U Nisy. Utkání, které bylo na poslední chvíli
ohroženo havárií splaškové kanalizace, se nakonec nemusí přesouvat mimo Liberec. Městu se totiž
podařilo odhalit příčinu problému a neprodleně zajistit nápravu.
„I v tomto případě se ukázalo, jak potřebná je kvalitní a soustavná správa sportovních objektů ve
vlastnictví města Liberce. Z tohoto pohledu bylo klíčové koncepční rozhodnutí zřídit odbor sportu a
cestovního ruchu, který má nyní pod sebou správu všech sportovních objektů, tedy i fotbalový stadion
FC Slovan Liberec U Nisy. Příslušný technik tohoto odboru, pan Hozák, zjistil v létě závažné nedostatky
ve funkci kanalizace a poškozování tribuny a trávníku na hřišti. Proto byla zajištěna kompletní revize
kanalizace a kamerové zkoušky odhalily, že zdrojem problémů je nefunkční kanalizace vedoucí od
Domova mládeže v Zeyerově ulici nad stadionem. Chyběla tam přípojka, takže splašky vytékaly při
větším dešti pod tribunu a často také na hřiště, což jistě není optimální stav nejen pro Evropskou ligu,“
popsal problémy, které se v areálu vyskytovaly, náměstek primátorky Jiří Rutkovský.
Odbor zadal projekt, byly vyčísleny náklady na realizaci a Rada města Liberce následně projednala
možnost uvolnit na opravu havárie z napjatého rozpočtu města na rok 2013 částku ve výši 1,041 mil. Kč
vč. DPH. Situace se mezitím neustále zhoršovala, proto neprodleně po schválení rozpočtového
opatření v zastupitelstvu zahájilo město 1. etapu rekonstrukce, která spočívala v opravě odkanalizování
objektu areálu Domova mládeže. Nejnižší cenu z pěti nabídek měla firma Stylstav Liberec s.r.o., která
byla pro realizaci vybrána. Stavební práce na 1. etapě trvaly zhruba měsíc a nyní již byly dokončeny.
„Dokončení stavebních prací bylo z důvodu vynucené změny harmonogramu realizace akce v přímém
rozporu s termíny fotbalových zápasů a vypadalo to buď na prodloužení stavby do zimních měsíců, což
by ohrozilo fungování jednoho objektu Domova mládeže, nebo na přeložení zápasu mimo Liberec.
Podařilo se nám ve spolupráci s dodavatelem a se správci obou areálů upravit harmonogram stavby
tak, že jsme stavbu mohli dokončit a neohrozit tím významný zápas, na který se v Liberci těší fotbalisté i
diváci,“ sdělil Jiří Rutkovský.
Realizace části projektu byla poměrně obtížná, pracovníci firmy pokládali v nesoudržné zemině potrubí
do hloubky až 7 metrů, v prostoru malého zatravněného hřiště nad hlavní tribunou Slovanu museli
navíc odrýt stávající šachtu, kterou od hloubky pěti metrů dotěžovali pracovníci ručně, chráněni proti
závalu montážním bedněním a vybaveni kyslíkovými přístroji.
„Na problém, jenž nakonec přímo souvisel s potížemi na stadionu Slovanu, jsme přišli díky značné
vlhkosti, která se držela v suterénu naší budovy. Bylo třeba to řešit, proto jsem se obrátil na město a

paní primátorku. Jsem velmi rád, že nám město rychle vyšlo vstříc, opravu zainvestovalo a že zdroj
všech problémů už je v současné době díky tomu opraven,“ konstatoval ředitel Domovů mládeže Josef
Mužíček.
Oprava bude pokračovat ještě další etapou v areálu FC Slovan Liberec a také nezbytnými terénními
pracemi včetně vegetačních úprav, které zahladí stopy po stavební činnosti v areálu Domovů mládeže.
Splašková kanalizace je však již nyní zcela funkční, hlavní problém už je úspěšně napraven a majetek
města není dále poškozován.
Statutární město Liberec v současné době jedná o úpravě smluvních vztahů s FC Slovan Liberec, které
by měly město, coby majitele stadionu, do budoucna zvýhodnit. „Zástupci FC Slovan jsou zatím jednání
o změně vztahů mezi vlastníkem a nájemcem nakloněni. Věřím, že výsledná podoba smluvních vztahů
bude pro obě strany akceptovatelná a bude zajištěno financování všech oprav v areálu mimo rozpočet
města,“ sdělila primátorka Martina Rosenbergová.
Areál Domova mládeže vlastní také město Liberec, v pronájmu jej má Liberecký kraj, který za ubytování
mimolibereckých středoškolských studentů platí celkem 1 korunu ročně. „O možnosti změny
nájemního vztahu již také jednáme, ale jednání váznou na potřebě koncepčního narovnání všech vazeb
mezi městem a Libereckým krajem, což není otázka týdnů,“ sdělila primátorka Martina Rosenbergová.
Oficiální přijetí zástupců fotbalového klubu SC Freiburg proběhne ve čtvrtek 28. listopadu na liberecké
radnici.
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