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Důvodová zpráva 

Záměr uspořádání sítě pozemních komunikací ve Statutárním městě Jablonec 

nad Nisou - „Změna kategorizace komunikací“ 

Odbor dopravy Libereckého kraje připravil návrh uspořádání sítě pozemních komunikací ve 

Statutárním městě Jablonec nad Nisou rozložený do tří jednotlivých etap (viz PDF grafické přílohy).  

K tomuto tématu proběhlo ve 2 polovině roku 2020 několik jednání mezi zástupci vedení SMJN a 

zástupci Kraje, ze kterých vyplynula potřeba projednat tento záměr v ZM Jablonce nad Nisou a na 

základě výstupu z tohoto projednání pak postupovat dál společně v projednávání s ŘSD a MD. 

V minulosti již proběhla na dílčí témata řešení jednotlivých kritických dopravních míst řada jednání, 

jak na úrovni ředitele správy Liberec ŘSD ČR, Ing. Jana Wohlmutha (dříve Ing Jeníčka), dále na úrovni 

náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka, na úrovni KSSLK Ing. Jana Růžičky a také jednou na úrovni GŘ 

ŘSD. 

Výstupem, z již výše zmíněných jednání je Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy v 

06/2020 zpracovaný grafický návrh etapizace plánovaných změn v zatřídění silnic, který mění v 

rozsahu 3 etap stávající silniční síť I., II. a III. třídy, jak je zpracováno v mapovém podkladu 1, 2 a 3 

Etapy. 

V rozsahu 3 zpracovaných etap řešení změny kategorizací komunikací v Jablonci nad Nisou jsou 

znázorněna jednotlivá postupná dopravní řešení, tvořící reálný základ pro připravovanou budoucí 

změnu kategorizace komunikací na území města, která v souladu se ZÚR LK a ÚP Jablonec nad Nisou 

umožní v dlouhodobějším horizontu do budoucna kompletně vyřešit nevyhovující dopravní situaci ve 

městě. 

Pro účel projednání tohoto tématu jak v POPOPO, tak i v Dopravní komisi, které již proběhlo, byl 

zpracován přehled minulých i současných připravovaných řešení jednotlivých nevyhovujících 

dopravních úseků v Jablonci, včetně jejich geneze, viz níže: 

SMJN se více jak 10 let zabývá řešením nevyhovující dopravní situace na ulici Čs. armády – silnici 

III/29024 a dále na komunikaci Belgická a Ladova, které by do budoucna měly být také silnicí I. třídy. 

Z tohoto důvodu je nyní připravována již v pořadí třetí verze dokumentace k územnímu řízení 

v parametrech komunikace I. třídy, pro úsek mezi novou OK Lukášov a OK Belgická přesto, že 

vlastníkem této silnice III/29024 Čs. armády je Liberecký kraj. 

Důvodem přípravy DÚR je dohoda, kterou v minulosti učinilo SMJN s ŘSD zastoupené tehdejším 

ředitelem Ing. Jeníčkem na tom, že SMJN zpracuje a povolí DÚR, ve které již budou stanoveni 

investoři jednotlivých stavebních objektů (komunikace, chodníky, odvodnění, osvětlení, přeložky inž. 

sítí apod.) 

Tak, jak se v čase průmyslová výstavba v této lokalitě vyvíjela, a to zejména se zásadním dopadem na 

dopravní situaci, bylo nutné vyřešit a zapracovat požadavky okolních firem na veškerá dopravní 

připojení do komunikace Čs. armády do třetí verze DÚR tak, aby byly splněny i veškeré normové 

požadavky pro budoucí komunikaci I. třídy. Tato poslední verze DÚR se stále dopracovává (nové 

řešení přeložky ul. Cihelná). Pro úspěšné projednání DÚR je zásadně nutné kompletní majetkové 

vyrovnání mezi SMJN, Libereckým krajem a státem zastoupeným ŘSD. 



Další problematickou dopravní lokalitou v Jablonci nad Nisou je oblast ulic Riegerova, Palackého, ulice 

U Přehrady a Chelčického, kterou by mělo zcela vyřešit dokončení „Severní tangenty“, která bude mít 

svůj zásadní význam v souvislosti s realizací „Západního obchvatu“. 

Jako vstřícný krok k budoucímu důležitému vyřešení „Západního obchvatu“, který jako svoji investiční 

akci připravuje ŘSD, zadalo SMJN společnosti Valbek zpracování dopravní studie, která navazuje na 

DÚR pro komunikaci Čs. armády, tedy na úsek od OK Belgická zahrnující komunikaci Belgickou, 

Ladovu, OK Želivského, Tovární, až po budoucí OK Široká (odkud bude jedním ramenem výjezd na 

„Západní obchvat“). Tato studie se v současné době dokončuje. Kromě toho SMJN disponuje novou 

zpracovanou studií řešení již nyní dopravně nevyhovující situace na OK Želivského. 

Po realizaci „Západního obchvatu“, který propojí silnici I/65 na příjezdu do Jablonce z ulice Turnovské 

do budoucí OK Široká na ulici Tovární, až na OK Želivského, bude možné (po realizaci rekonstrukce 

komunikací Čs. armády, Belgické a Ladovy, včetně nového, studií jediného do budoucna vyhovujícího 

dopravního řešení již nyní nevyhovující OK Želivského, kterým je navržená čtyřramenná světelná 

křižovatka), dokončit „Severní tangentu“, která bude moci pokračovat od jejího současného konce 

vedle „Lidlu“, dále dlouhým tunelem pod Vrchlického sady, ulicí Pod Přehradou, Chelčického, až na 

OK Paseky. Po tomto řešení se již nebude potřeba zabývat realizací „Jižního obchvatu“, protože 

dopravní situace v Jablonci nad Nisou bude již takto komplexně vyřízena. 

V rámci dalších kroků, po projednání tohoto materiálu v ZM, vedoucích k výslednému řešení, by měla 

následovat společná jednání zástupců Kraje a SMJN na úrovni GŘ ŘSD, se zastoupením MD, kde by 

mohla být všemi stranami stvrzena strategie budoucího konečného řešení dopravní situace v Jablonci 

nad Nisou a toto nakonec schválit ve všech kompetentních orgánech. 

Přílohy: 

 Aktualizace_zatřídění_silnic_Jbc_Lbc_etapa_1 

 Aktualizace_zatřídění_silnic_Jbc_Lbc_etapa_2 

 Aktualizace_zatřídění_silnic_Jbc_Lbc_etapa_3 

 LBR_kategorizace_návrh do 2030 
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Silniční síť I., II., III. třídy 
- situace p lánovanych změn v zatřídění silnic
Etap a č. 1

Zpracoval: Krajský úřad Libereckého kraje
odbor dopravy  11/2019
Podklady: GIS Libereckého kraje, ŘSD ČR,  KSS LK
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální
                

Legenda
Silniční síť   číslo komunikace
Třída

dálnice II. třídy
silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy

Návrh změny zatřídění řešených úseků silnic
zařazení do sítě státních silnic
zařazení do sítě krajských silnic
zařazení do sítě místních komunikací
Hranice mest Lbc a Jbc 
Hranice obcí
Hranice katastrálních území
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Silniční síť I., II., III. třídy 
- situace p lánovanych změn v zatřídění silnic
Etap a č. 2

Zpracoval: Krajsk ý úřad Libereck é ho kraje
odbor dopravy  11/2019
Podklady: GIS Libereck ého kraje, ŘSD ČR,  KSS LK
Mapový podklad © Česk ý úřad zeměměřick ý a katastrální
                

Legenda
Návrh změny zatřídění řešených úseků silnic

z ařazení do sítě státních silnic
zařazení do sítě krajsk ých silnic
zařazení do sítě místních komunikací; 7

Silniční síť   číslo komunikace
dálnice II. třídy
silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
Hranice mest Lbc a Jbc 
Hranice obcí
Hranice katastrálních území






