Liberec 9. listopadu 2016

Tisková zpráva
Na opravené tř. M. Horákové jsou nové přípojky, přibydou
parkovací místa a nová světelná signalizace

Stavební práce na opravách inženýrských sítí a komunikaci Horákové v úseku Melantrichova –
Čechova v současné době finišují. Aktuální stav prací na tř. M. Horákové v Liberci prodlužuje termín
realizace stavby z konce listopadu o pár dní později, v závislosti na klimatických podmínkách.
V současnosti provádí zhotovitel města Liberce spol. EUROVIA CS, a.s., pokládku štěrkových vrstev
komunikací a chodníků, dále rozvody veřejného osvětlení a světelné signalizace, pokládku obrub a
dlažeb, zejména chodníků.
„Podle harmonogramu prací budou podkladní vrstvy, včetně podkladních betonů, dokončeny a
hotovy do 26. listopadu,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu majetku města Liberce
Tomáš Kysela a doplňuje: „podkladní asfaltové vrstvy budou hotovy do 30. listopadu a pokládka obrusné
asfaltové vrstvy bude provedena do 9. prosince 2016“.
Po 9. prosinci 2016 budou prováděny dokončovací práce na dopravním značení a veřejném osvětlení.
Provedení dopravního značení bude závislé na klimatických podmínkách. Podle aktuální
předpovědi počasí je pak možné otevřít opravené komunikace na tř. Horákové před plánovaným
termínem dokončení, kterým je 16. prosinec 2016. Změna jízdních řádů autobusů MHD se změní v pevně
stanoveném termínu, tedy 16. 12. 2016.
Nedílnou součástí smlouvy o dílo je odsouhlasený harmonogram stavby. Zhotovitel stavby je ale
konfrontován reálnými skutečnostmi, které mnohdy mohou harmonogram prací značně ovlivnit. „Tak
se stalo také na pracích na třídě Horákové. Dešťová kanalizace s předpokládaným zahájením prací byla
podle harmonogramu naplánována na 31. týden s šestitýdenní dobou realizace. Skutečnost byla jiná.
Zahájilo se až ve 39. týdnu a hotovo bylo ve 44. týdnu,“ vysvětluje náměstek Tomáš Kysela.
Stejně tak oprava komunikace tř. M. Horákové měla být zahájena ve 35. týdnu. Skutečný termín zahájení
byl až 42. týden. Tady došlo dokonce ke zkrácení plánovaného třináctitýdenního rozsahu prací na devět
týdnů.
„Z výše uvedených termínů vyplývá, že zhotovitel stavby zahájil práce proti plánovanému harmonogramu
později. Důvodem je fakt, že provozovatel vodohospodářských staveb, tedy vodovodu a kanalizace, se
rozhodl opravit vodovodní i kanalizační přípojky v průběhu stavby i přes to, že tyto přípojky má udržovat
a opravovat vlastník připojené nemovitosti,“ popisuje dále náměstek Tomáš Kysela.

„Pokud by se přípojky neopravily, tak reálně hrozilo, že v nově opravené komunikaci se budou provádět
výkopy z titulu oprav přípojek. I přes tento problém se podařilo zhotoviteli oprav vodovodu a kanalizace
dokončit svou část stavby o dva týdny před plánovaným termínem dokončení. Dále je nutno podotknout,
že zhotovitel oprav komunikací, společnost Eurovia CS, dokončí své práce přibližně o čtyři týdny dříve
oproti plánovanému harmonogramu,“ doplňuje David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného
majetku.
„Způsobené komplikace, které řidičům a obyvatelům Liberce tato nutná uzavírka přinesla, vynahradí
následné používaní nově opravené komunikace, na které vzniknou další parkovací místa, bude provedeno
pokračování cyklostezky a v neposlední řadě se zřídí nová světelná signalizace na křižovatce
Melantrichova - Čechova,“ uzavírá primátor města Liberce Tibor Batthyány.
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