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Důvodová zpráva: 
___________________________________________________________________________ 

Stručný obsah: Tento materiál informuje zastupitelstvo města o investičním záměru 
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen "DPMLJ") o 
modernizaci tramvajové tratě Rumunská - Šaldovo náměstí. DPMLJ zadá vyhotovení 
projektové dokumentace, současně odbor hlavního architekta zadává mikro - simulaci. 
Aby DPMLJ bylo schopno splnit předpokládaný termín realizace, je nutné bezodkladně 
zahájit projektovou přípravu. 

 

Z důvodu, že poslední kompletní rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Rumunská – Šaldovo 
náměstí proběhla v roce 1993 (po bývalé kino Adrie), v roce 1995 pokračovala rekonstrukce 
tratě (okolo paláce Syner do Fügnerovy ulice), je nutné zrealizovat modernizaci tramvajové 
tratě v daném úseku. V době realizace se rekonstruovala trať formou splítky, tedy na rozchod 
1000 mm i 1435 mm z důvodu přípravy na změnu rozchodu. Změna rozchodu proběhla roku 
1998 v souvislosti s ukončením rekonstrukce úseku Viadukt – Kubelíkova. Daný úsek byl 
rekonstruován formou takzvané malé rekonstrukce, neboť v roce 1984 byla zprovozněna 
přeložka Šaldovo náměstí – Revoluční, která byla vynucena havarijním stavem několika 
domů v ulicích Moskevská a Pražská.  

V následujících letech se zvýšením silničního provozu a vlivem chemické údržby komunikací 
v zimním období došlo k rychlému opotřebování prvků tramvajové tratě. Plánovaná životnost 
velkoplošných panelů BKV byla od ukončení rekonstrukce 20 – 25 let. Po 22 letém provozu, 
několika lokálních opravách a špatného odvodnění vykazují panely BKV značné opotřebení, 
které způsobuje neklidnou jízdu silničních vozidel a hlavně se zvyšuje hluková zátěž pro 
obyvatele přilehlých domů. V dolní části Rumunské ulice jsou kolejnice i celkový technický 
stav v havarijním stavu. 

Z výše uvedených důvodů je třeba zahájit projektovou a legislativní přípravu celého projektu 
uvedené stavby, aby vlastní realizace proběhla během letních měsíců roku 2017. 

Daná problematika byla projednaná představenstvem DPMLJ dne 3. 9. 2014 pod usnesením 
číslo 58/2014 a 3. 9. 2015 pod usnesením číslo 74/2015, bylo rozhodnuto, že bude zachováno 
současné splítkové tří kolejnicové uspořádání, aby byl zachován provoz historických vozidel 
na rozchodu 1000 mm ve stávající ose. Mírná úprava osové vzdálenosti bude před palácem 
Syner  řádově do 50 cm. V komisi dopravní byla projednaná problematika týkající se 
zanechání tří kolejnicového uspořádání dne 8. 6. 2015 usnesením číslo 1/15. 

Dále byl komisí dopravní projednán návrh na celkovou modernizaci tramvajové tratě v úseku 
Palachova – Rumunská, dne 14. 9. 2015, usnesením číslo 3/15. 

Předpokládá se, že celý projekt modernizace tramvajové tratě bude spolufinancován 
z prostředků Evropské unie (OPD 2 – operační program doprava). Nezbytnou podmínkou pro 
získání dotace jsou snížení hlučnosti a vibrací tramvajového a silničního provozu. Jedná se o 
rekonstrukci nikoliv o prostornou opravu tramvajové tratě. V tomto případě ale vyžaduje 
legislativní proces delší čas. 

Aby DPMLJ bylo schopno splnit předpokládaný termín realizace, je nutné bezodkladně 
zahájit projektovou přípravu. 
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Navržený harmonogram projektu: 

-   zpracování dokumentace DUR – 31. 12. 2015 
- zpracování dokumentace DSP -  dokončení nejpozději 28. 2. 2016, 
- v říjnu 2015 oslovení správců podzemních sítí ve věci jejich případných záměrů v této lo-

kalitě, aby se případné kolize a záměry stačily zapracovat do projektové dokumentace, 
- získání stavebního povolení a dopracování dokumentace ve stupni PDPS do 30. 7. 2016, 
- otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby – 2. pololetí 2016, 
- podpis smlouvy se zhotovitelem – do jednoho měsíce po rozhodnutí o výběru zhotovitele 
- doba a termín realizace stavby:  5 měsíců  -  05/2017 až 09/2017 (doba realizace stavby 

bude jedním z hodnotících kritérií, neboť se jedná o provozně exponovanou část středu 
města a omezení musí být minimální), 

- zkušební provoz se předpokládá v délce cca 6-ti měsíců a legislativní dokončení stavby 
v průběhu roku 2018. 

 

Rekapitulace nákladů: 

 
- uznatelné náklady:  65 mil. Kč bez DPH 
- celkové investiční náklady: 65 mil. Kč bez DPH 
- dotace:    55,250 mil. Kč (85%)  
- vlastní podíl DPMLJ:    9,750 mil. Kč 

(investiční zdroje DPMLJ – odpisy, úvěr) 

 

Technické provedení rekonstrukce předpokládá likvidaci dvojité betonové stabilizační vrstvy 
pod panely BKV, pravděpodobně nové dešťové kanalizace, odstranění poruch podloží (různé 
protlaky kabelových vedení), řádné odvodnění pláně, zřízení pevné jízdní dráhy s anti vibrač-
ní rohoží, zřízení světelné signalizace na křižovatce Rumunská - Moskevská - Revoluční 
s preferencí kolejové dopravy a částečně autobusové. 

 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 

v radě města. 
 
Přílohy: 

 

Příloha číslo 1: usnesení představenstva DPMLJ číslo 58/2014 ze dne 3. 9. 2014, usnesení 
představenstva DPMLJ číslo 74/2015 ze dne 3. 9. 2015 
Příloha číslo 2: usnesení komise dopravní číslo 1/15 ze dne 8. 6. 2015 
Příloha číslo 3: usnesení komise dopravní číslo 3/15 ze dne 14. 9. 2015 
Příloha číslo 4: projektová fiše 
Příloha číslo 5: fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Příloha číslo 1: usnesení představenstva DPMLJ číslo 58/2014 ze dne 3.9. 2014, usnesení před-
stavenstva DPMLJ číslo 74/2015 ze dne 3.9. 2015 
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příloha číslo 2: usnesení komise dopravní číslo 1/15 ze dne 8.6. 2015 
 
 

USNESENÍ Č. 1/15 

Komise dopravy po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

Modernizaci tramvajové tratě  ul. Rumunská 

a   d o p o r u č u j e 

 

radě města Liberce schválit zachování úzkého rozchodu od centra města do Lidových sadů. 

Jednohlasně hlasovali všichni členové KD pro 9; viz tabulka hlasování KD. KD byla usnáše-

níschopná. 

 
 
 
 
 
Příloha číslo 3: usnesení komise dopravní číslo 3/15 ze dne 14.9. 2015 
 
 
 

USNESENÍ Č. 3/15  

Komise dopravy po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh na modernizaci tramvajové tratě v úseku Palachova - Rumunská 

a   d o p o r u č u j e 

 

Radě města Liberce schválit zadání projektových prací a následnou investici do roku 2017. 

Hlasovali všichni členové KD pro 7; zdržel se 1 viz tabulka hlasování KD. KD byla usnáše-

níschopná. 
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Příloha číslo 4: projektová fiše 
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Příloha číslo 5: fotodokumentace 
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