
Kopie e-mailu Bc. Davidu Novotnému (vedoucí odboru správy veřejného majetku a 
vedoucí oddělení komunikací, veřejného osvětlení a zeleně Statutárního města 
Liberec), odeslaného 30.7.2013: 
 
Dobrý den pane Novotný, 
  
jelikož se množí dotazy ze strany občanů k uvedené akci, obracíme se přímo na Vás 
se žádostí o vyjádření: 
  
a) část ulice Chotyňská byla před týdnem "rozkopána"   a firma odešla. Nyní se na 
stavbě nic neděje a ulice připomíná tankodrom. Můžete nám, prosím, sdělit důvod 
přerušení prací a další harmonogram prací?  
  
b) můžete nám stručně popsat zda a jak bude řešeno odvodnění nové komunikace?  
Domníváme se, že stávající provedení vpustí s malými otvory v úrovni komunikace 
nebude schopno odvést vodu při současných projevech počasí, kterého jsme svědky. 
Obáváme se, že hrozí  nebezpečí pro níže položené pozemky a domy. 
  
c) kdo vykonává technický dozor za město, kontakt?  
  
d) dle nám dostupné dokumentace není řešeno napojení vjezdů z mnoha pozemků 
na tuto komunikaci? Proč s námi (obyvateli dotčených ulic) město nebo projektant 
předem nekomunikovali? Jak budou jednotlivá projektem neřešená napojení 
technicky v reálu provedena?  
 
S kým lze tyto detaily ev. individuální požadavky operativně řešit?  
Stavební firma se brání, že se nemůže zabývat požadavky neuvedenými v projektu. 
  
Předem děkujeme za Vaše vyjádření 
  
S pozdravem 
  
J. Boháč 
člen výboru Společnost občanů Machnína o.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odpověď z 5.8.2013 od p. Davida Studeného (odbor správy veřejného majetku 
Statutárního města Liberec): 
 
Posílám odpověď na Vaše dotazy na akci „Obnova povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí - ul. Chotyňská, Donínská a Rytířská“           
  
a)     firma Strabag a.s. nenaplnila podmínky smlouvy o předložení RDS (realizační 
dokumentace stavby) a plánu BOZP ještě před zahájením stavebních prací (aby 
nedošlo k nekvalitnímu provedení prací), z tohoto důvodu byla stavba zastavena. Dle 
dostupných informací dojde k předložení RDS a plánu BOZP tento týden a po 
schválení zástupci města se bude pokračovat dle stanoveného harmonogramu. 
b)    předmětem řešení byla oprava vozovky po pokládce vodovodu, kanalizace je 
původní, není ve správě SčVK. Vpusti jsou umístěny v zeleném pruhu, kde zůstanou. 
Okraj upravené vozovky bude zachován ve stávající výškové úrovni, u několika málo 
objektů položených v nižší poloze bude podél živičného okraje osazena přejezdná 
obruba. 
c)     technický dozor investora vykonává pro město p. M. Roučka – tel.   737 290 259 
d)    v rámci projektové dokumentace byla řešena oprava komunikace po pokládce 
vodovodu. U přístupů k jednotlivým pozemkům jsou dle Vyhlášky Ministerstva 
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. § 12 stavebníkem vlastníci nemovitostí. V rámci PD 
byly navrženy k úpravě živičné vjezdy, kde došlo k drobným výškovým změnám, u 
ostatních vjezdů nebyla úprava vjezdů z výše uvedeného důvodu navržena.    
 

S pozdravem 

 

Studený David 
Statutární město Liberec 
odbor správy veřejného majetku   
nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59  Liberec 1 
pracoviště: : Jablonecká 41/27,  
460 05 Liberec 
 


