
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  
odbor hlavního architekta,  

oddě lení urbanismu a architektury  
                   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1                    tel.  485 243 111 

 

Č.j.: HA/7110/218767/16/Lá - HAUA Liberec, dne 16.11.2016 
CJ MML 225187/16 
Vyřizuje: Lenka Lenertová Skřivánková/ 485 243 516 

 
 

 
 

SDĚLENÍ 
 
Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Statutárnímu městu Liberec, odboru hlavního architekta, odd. urbanismu a architektury dne 3.11.2016 
byla doručena Vaše žádost, zaslaná na Magistrát města Liberec prostřednictvím elektronické podatelny. 
V žádosti se dotazujete na výši nákladů na instalaci plastových retardérů a betonových zábran v ul. 
Volgogradská a to nákladů a) rozpočtových b) fakturovaných c) zhotovitele díla na realizaci 1. plastových 
retardérů a) materiál, b) montáž/práce a 2. betonových měničů směru jízdy a) materiál, b) montáž. Vaše 
žádost byla vyhodnocena jako žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“). 
 
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím zasíláme v zákonné 
lhůtě požadované informace: 
 
Náklady akce nazvané „Liberec, Volgogradská ulice – úprava dopravního značení a technická opatření 
pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy“: 
 

1) Zpracování projektové dokumentace Ing. Urbanem Ocilkou – 10.000,- Kč. 
 

2) Rozpočet vytvořený projektantem Ing. Ocilkou na úpravy Volgogradské ulice činil celkem 
266.788,07 Kč bez DPH (tj. 322.813,56 Kč vč. DPH). Rozpočet zahrnuje mimo plastových 
retardérů (v projektové dokumentaci (PD) zpomalovací prahy pro přejezdovou rychlost 30 km/h) 
a betonových měničů směru jízdy (v PD zúžení vozovky na 1 jízdní pruh pomocí betonových 
svodidel) ještě další položky, a to zemní práce a úpravu podkladu komunikace na křižovatce 
Volgogradská – Kubelíkova, mobilní plastový obrubník, svislé dopravní značky včetně montáže, 
vodorovné dopravní značení, přesun sutě ze sypkých materiálů, přesun hmot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, osazení zrcadla v křižovatce Husitská – Letní ul. a zařízení 
staveniště. 
 

3) Podle informací poskytnutých objednavatelem předmětných úprav ve Volgogradské ulici, 
odborem správy veřejného majetku SML, byly práce vyhotoveny podle vysoutěžených cen na 
dlouhodobé zakázky mezi statutárním městem Liberec a TSML a.s. Soupis provedených dodávek 
a prací zakázky na dopravní zařízení a dopravní značení činil 312.390,42 Kč (tj. 377.992,42 Kč 
vč. DPH) a zakázky na běžnou údržbu komunikací a chodníků (osazení silničních betonových 
svodidel v 50 cm) činil 77.909,86 Kč (tj. 94.270,96 Kč vč. DPH), tj. celkem 390.300,28 Kč bez 
DPH (tj. 472.263,38 Kč vč. DPH). 

 

 

 

Poznámky: 

Předmětné úpravy mají charakter dočasných, montovaných, snadno odstranitelných opatření a malých 
technických úprav, které mají za účel zejména zvýšit bezpečnost chodců, zamezit nadbytečnému průjezdu 
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těžké nákladní dopravy a omezení rychlosti jízdy vozidel (což vychází i z výsledků dlouhodobého měření 
rychlosti projíždějících vozidel Městskou policií Liberec). Použité montované prvky jdou po demontáži 
použít i následně při jiných akcích. Podle našich informací se připravuje celková rekonstrukce v rámci 
sdružených investic při obnově inženýrských sítí, přičemž by se uskutečnila a definitivní stavební úprava 
Volgogradské ulice. 
 
Členění jednotlivých položek v rozpočtu vypracovaném projektantem úprav Ing. Urbanem Ocilkou se liší 
od členění položek v soupisu provedených dodávek a prací na základě skutečného provedení v terénu 
(realizace díla) TSML. 
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