STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 55
Hromadný podnět na celkovou rekonstrukci chodníku v ulici Olbrachtova
Stručný obsah: Předmětem materiálu je žádost společenství vlastníků Olbrachtova 604/9, 605/11,
606/13, 607/15, 608 a 609 o provedení celkové rekonstrukce parcely p.č. 1544/139 v k.ú. Starý
Harcov. Uvedená parcela je majetkem statutárního města Liberec. Jedná se o přístupovou
komunikaci – chodník. Žadatelé popisují stav této komunikace jako nevyhovující a nebezpečný.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Hromadný podnět společenství vlastníků BD Olbrachtova
Zpracoval:

Havlišta Karel, Ing. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Žádost o provedení celkové rekonstrukce parcely p. č. 1544/139 – chodník v ulici
Olbrachtova přijatý dne 19. 11. 2019 pod č. j. CJ MML 249157/19 dle přílohy č. 1
schvaluje
Variantu A
Zachování stávajícího stavu tj. nezadávat zpracování projektové dokumentace na celkovou
rekonstrukci chodníku a provést opravy stávajících ploch v rámci běžné údržby
komunikací.
NEBO
Variantu B
Zadat zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci chodníku vycházející
z návrhu žadatelů.
ukládá
1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 20.12.2019

2. V případě schválení varianty B - zadat zpracování projektové dokumentace na kompletní
rekonstrukci chodníku vycházející z návrhu žadatelů a to podél objektů č. p. 604/9, 605/11,
606/13, 607/15, 608 a 609.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.06.2020
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku obdržel dne 19. 11. 2019 žádost o provedení celkové rekonstrukce
parcely p. č. 1544/139 v k. ú. Starý Harcov – chodník v ulici Olbrachtova v majetku statutárního města
Liberec.
Žadatelé hodnotí současný stav komunikace p. p. č. 1544/139 jako nevyhovující a nebezpečný a proto
žádají o provedení celkové rekonstrukce této parcely.
Odbor správy veřejného majetku provedl místní šetření a prohlídku výše uvedené parcely
s následujícími závěry:
 Uvedená komunikace je pokryta asfaltovým povrchem o síle cca 4 centimetry tak, jak je pokryta
většina sídlištních chodníků v České republice – povrch je poplatný své době;
 vlivem času a klimatických podmínek je povrch chodníku popraskán;
 v povrchu chodníku jsou dva výtluky a jedna silnější prasklina – u č. p. 609;
 oprava výtluků a praskliny byla zadána TSML, a.s. k realizaci;
 drtivá většina plochy komunikace však není v takovém havarijním stavu, aby byla nutná celková
rekonstrukce povrchu.
V případě, že dojde k vyprojektování a realizaci celkové rekonstrukce chodníku dle požadavku
společenství vlastníků návrhu je třeba zvážit následující kalkulaci. Jedná se cca o 200 m2 což
představuje zhruba náklady ve výši cca 400 tisíc Kč včetně DPH. V této kalkulaci však není započítán
náklad na projektovou dokumentaci a nepředvídatelné výdaje.

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost
Příloha č. 2 - fotodokumentace
Příloha č. 3 - celková situace
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Příloha č. 1

