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.

INFORMACE
pro 2. zasedání zastupitelstva města 27.02.2020

Duhová ul. – podnět obyvatel

Zpracoval:

Kovačičin Jiří, Ing. - vedoucí oddělení technické správy

Projednáno: na 3. schůzi rady města dne 4.2.2020
Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec přijalo hromadný podnět obyvatel z lokality ulice Duhová ve věci řešení
nedokončené stavby komunikace. Podnět byl adresován zastupitelstvu města, tak je dle směrnice 4T
Spisový a skartační řád MML, přílohy č. 5 předkládán do zastupitelstva města.
Problematikou předmětného podnětu se zabývala rada města, která záležitost projednala dne 21.1.2020 a
usnesením. č. 73/2020 bylo schváleno následující:
Rada města po projednání
bere na vědomí
podněty obyvatel, z nichž některé ve vzájemném rozporu, jelikož někteří požadují omezení průjezdu
a jiné naopak zprůjezdnění ulice, viz příloha tohoto materiálu,
schvaluje
1. Variantu B
Odstranění dočasného dopravně-organizačního opatření, kterým došlo ke zneprůjezdnění ulice
Duhová, a zajistit její průjezdnost i přes rizika uvedená v důvodové zprávě,
2. vstoupení v jednání společností Javornická stavební a realitní společnost, s. r. o. IČ: 25402293,
jakožto původním investorem výstavby v této lokalitě a projednat postoupení práv a povinností ze
stavebního povolení a projektové dokumentace potřebné k dokončení komunikace v ul. Duhová, tak
aby na základě tohoto povolení mohlo statutární město Liberec provést zbývající část stavby na
vlastní náklady a zajistit tak bezpečné zprůjezdnění ulice Duhová,
3. podání žádosti na odbor ekonomiky v rámci rozdělování rozpočtového přebytku o zřízení nové
rozpočtové položky v rozpočtu odboru SM s názvem "Duhová ul. – dokončení stavby komunikace"
PAR 002212 – POL 6121 ORG – 0021xxxxxx – ORJ 2 – 000600040003 s částkou ve výši 2 000 000
Kč s DPH na aktualizaci a pracování projektové dokumentace, související inženýrskou činnost a
realizaci stavby,
4. aktualizaci a zpracování projektové dokumentace na dokončení komunikace Duhová včetně
zřízení veřejného osvětlení a odvodnění komunikace,
Dle přijatého usnesení rady města byly zahájeny kroky k odstranění dočasného dopravně-organizačního
opatření a k přípravě realizace dokončení komunikace. Zároveň byla občanům odeslána odpověď viz
příloha č. 3.
Přílohy:
01 - podnět obyvatel
02 - situace s orientačním vyznačením plánované komunikace a nedokončeného úseku222
03 - Odpověď na podnět
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Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

5.12.2019

CJ MML 262981/195

Ing. Kovačičin/3876

22.1.2019

Vyjádření k uzavírce komunikace Duhová
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Váš dopis s vyřízením
k uzavírce komunikace Duhová, ve kterém žádáte o zachování současného stavu se zátarasy
do doby finálního řešení, které obnáší kvalitní zpevněný povrch vozovky, bezpečné chodníky
a pouliční osvětlení.
Vaše žádost byla předložena k projednání do rady města a stanovení dalšího postupu. Rada
města dne 21.1.2020 usnesením č. 73/2020 vzala podněty na vědomí a schválila odstranění
dočasného dopravně-organizačního opatření, kterým došlo k zneprůjezdnění ulice Duhová.
Dále bylo schváleno nárokování finančních prostředků na aktualizaci a dopracování
projektové dokumentace a realizaci stavby.
V souladu s usnesením rady města dojde v následujících dnech k zadání a odstranění
dopravně-organizačního opatření v podobě betonových zábran a zahájení přípravy k zajištění
projektové dokumentace a povolení stavby a následné realizaci.

S pozdravem

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
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