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NÁVRH USN. ZM/N 3143
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
1. nerealizovat Terminál VOD Jablonec nad Nisou a Parkovací systém 

v Jablonci nad Nisou v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

2. pokračovat v přípravě na realizaci obou projektů dle aktuálního 
harmonogramu, který zahrnuje i prodloužení tramvajové trati

B. u  s  t  a  v  u  j  e  
pracovní skupinu, která bude projednávat postup přípravy a realizace a 
jeho případné změny a bude složena z pracovníků úřadu, externích 
odborníků a zástupců zastupitelských klubů

C. u  k  l  á  d  á  
1. RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, informovat ŘV a 

manažerku IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou o tomto rozhodnutí

2. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora,
a) pokračovat v přípravě Terminálu dle aktuálního harmonogramu
b)připravit složení pracovní skupiny a předložit její schválení na 
ZM v dubnu 2021

3. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zohlednit finanční 
nároky v rozpočtu na roky 2022 - 2024 a ve střednědobém 
výhledu.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva

Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup 
realizace

1. fakta
Z předané  projektové  dokumentace  na  realizaci  nového  dopravního  terminálu 
(TVOD) v průběhu listopadu 2020, který se skládá ze dvou propojených staveb:
01Terminál
02 Parkovací systém
a zatím pozastavené PD stavby 03 Lávka 
vzešly celkové náklady na stavbu 01 a 02 ve výši

457 680 015,- Kč s DPH.
Po provedené kontrole projektu a rozpočtu oddělením investiční výstavby byl zadán 
projekční kanceláři úkol:

1) opravit  a  doplnit  chybějící  položky  v rozpočtu  (opravou  rozpočtu  došlo 
k navýšení cca 19mil Kč) 

2) vyhledat možné úspory (úspora činí cca 10mil Kč).
Zároveň bylo OIV zpracováno vzorové rozdělení  rozpočtu na stavbu Terminálu a 
Parkovací  systému dle  Specifických  pravidel  pro  žadatele  a  příjemce  dotace,  na 
jehož základě projektanti opravený rozpočet rozdělili. 
Z této částky činí např.  demolice s DPH 18,7 mil Kč dle ceníkových cen, které 
musí  projektant  ctít  –  zde lze  soutěží  dosáhnout  rovněž  úspory,  historicky  byly 
demolice levnější než ceníkové ceny. Průzkumem byly zjištěny ceny za kompletní 
demolici  v rámci  výstavby  Parkovacího  systému  ve  výši  7,5  mil  Kč  s  DPH. 
Výhodou  kompletní  demolice  při  výstavbě  je  možné  využití  zrecyklovaného 
materiálu při zásypech. 
Pokud  by  byla  demolice  provedena  samostatně  před  výstavbou  parkovacího 
systému  v omezeném  rozsahu  (ponechána  obvodová  stěna  a  první  pole 
konstrukčního systému tržnice) lze předpokládat, že by stála pouze 6 mil Kč, ale 
bylo by nutné provést bezpečnostní dosypání ponechané konstrukce a následně při 
stavbě vše tzv. dodemolovat.
Na objekt tržnice existuje vyjádření  statika Ing. Žižky, že při  předběžné demolici 
tržnice, kdy vlastní výstavba nového Terminálu VOD by navazovala v řádu cca 1-2 
měsíců,  by  bylo  nutné  zachovat  krajní  pole  skeletu  ze  strany  ul.  Lipanská  a 
Kamenná.  Při  delší  proluce  mezi  demolicí  a  novou  výstavbou  tuto  částečnou 
demolici dovoluje, ale při kompletním uzavření provozu v ul. Lipanská a Kamenná. 
Zároveň  je  nutné  zajistit  prostor  oplocením  a  objekt  i  okolní  ulice  stále 
monitorovat.
Další  negativní  stránkou,  která  s sebou  nese  určitá  rizika  a  omezení  v oblasti 
stávající  staré  tržnice  je  i  zrušení  stávajících  parkovacích  míst  a  nebezpečí 
možnosti zaplavení „stavební jámy“ vodou z Lužické Nisy.

Zároveň  dochází  k vysokým  výdajům  na  vodohospodářské  stavby  –  přeložky 
kanalizací a vodovodů v ulici Kamenná a Lipanská (34mil Kč s DPH), ke kterým 
dochází  jednak  z důvodu  stáří  a  zároveň,  aby  byly  vymístěny  z aktivní  zóny 
tramvajové trati jako ochrana proti bludným proudům. Zde je možné licitovat nad 
započtením části do spolufinancování na prodloužení tratí s Dopravním podnikem.

Po provedené úpravě je nový rozpočet na celou stavbu 
457 680 015,- Kč s DPH.



Z toho náklady na realizaci jednotlivých staveb jsou následující:
01 Terminálu  238 619 068,- Kč s DPH
02 Parkovací systém  212 893 049,- Kč s DPH (sníženo o rozdíl cen 

demolice tržnice
Dále jiné nezpůsobilé výdaje:
Průzkumy opatření atd.       6 167 898,- Kč s DPH (cena byla opravována)  

Dále zde nejsou započítány náklady na přeložku trafo stanice dle smlouvy s ČEZ 
Distribuce ve výši 5 132 408 Kč, k těmto nákladům je nutné připojit částku na 
zajištění náhradního zdroje v době přepojování ve výši cca 300 tis Kč.   
       
Po započtení výdajů ČEZ činí zatím celkové rozpočtované (předpokládané) 
výdaje stavby:

463 112 423 Kč s DPH

V této  ceně nejsou započítány  náklady  na vyvolané investice,  a  sice  vybudování 
změny  dopravního  řešení  napojení  Parkovacího  systému  na  silnici  I/14 
(5.květen),  zatím  odhadované  náklady  jsou  15mil  Kč. Bez  této  investice  je 
Parkovací systém nefunkční a asi i nezkolaudovatelný.
Po započtení výdajů napojení na silnici I/14 činí zatím celkové rozpočtované 
(předpokládané) výdaje stavby:

478 112 423 Kč s DPH

2.  rizika
S ohledem na vysoké celkové náklady v případě realizace obou staveb dohromady a 
zejména  nemožnosti  vše  zrealizovat  v požadovaném termínu  (zprovoznění  stavby 
nejpozději k 1. červenci 2023),  byla zvažována varianta rozdělení stavby do dvou 
časových i finančních úseků – viz příloha Harmonogram Terminál VOD.xlsx.
Zahájit  stavbou  02  Parkovacího  systému  z dotačního  programu  IROP  v rámci 
územní dimenze IPRÚ a tím vyčerpat poměrnou část alokovaných financí ve výši 
100mil  Kč způsobilých  výdajů  a  na  to  navázat  stavbou  01  Terminál  s dotací 
z jiných zdrojů. I toto rozdělení nese v sobě riziko nesplnění termínu zprovoznění 
v požadovaném termínu, tj.  do konce června 2023, kde na cestě k realizaci  jsou 
riziková  místa  (získání  stavebního  povolení,  výběr  zhotovitele,  krátká  doba  na 
realizaci) – viz příloha Harmonogram parkovací systém.

S tímto  požadavkem na  dělení  stavby  byli  seznámeni  projektanti  s tím,  že  mají 
prověřit  podmínky  realizace  a  následný  provoz  stavby  Parkovací  systému.  Pro 
zajištění  provozu,  zejména  únikových  cest  a  bezbariérového  přístupu  byly 
předloženy  podmínky  nového  provozu  –  viz  přiložená  situace  půdorysu  stavby 
1.pp.pdf. Pro provoz je nutná výstavba podzemní části stavby 03 Lávky byť pouze 
v základním nejnutnějším rozsahu, která bude vybavena plošinou (ne výtahem) pro 
zajištění bezbariérového přístupu. Z požárně bezpečnostního hlediska je dále nutné 
vybudovat provizorní schodiště v prostoru budoucí stavby Terminálu.
Tato opatření splní bezbariérový přístup a požárně bezpečnostní podmínky.
Celkové náklady na tato opatření činí odhadem 10 031 423 Kč s DPH.

Ve chvíli  zahájení  stavby  01  Terminálu  ovšem nemůže  být  v provozu provizorní 
únikové  schodiště,  a  tím  nebudou  dodrženy  výše  uvedené  podmínky.  Z toho 
vyplývá, že z celkových 105 parkovacích míst bude mimo provoz cca 58 po celou 
dobu výstavby Terminálu. 



Oddělení dotací zaslalo poskytovali, Centru pro regionální rozvoj, dotaz ohledně 
dělení stavby a omezení počtu fungujících parkovacích míst.
Dotaz:
„Pokud bychom realizovali  projekt  Parkovací  systém v JNN,  který  by  musel  být 
zprovozněn  nejpozději  k 1.  7.  2023,  tak  by  navazující  výstavba  terminálu 
(předpoklad realizace nejdříve od 2. pol. 2023) částečně omezila provoz parkovacího 
systému po dobu výstavby terminálu, tj. v dané době by nebyl k dispozici plný počet 
parkovacích míst (souvisí s protipožárními předpisy apod.), nebylo by to porušení 
podmínek dotačního projektu Parkovací systém v JNN?
Odpověď:
„Pokud by bylo zajištěno, že samostatně řešený parkovací systém bude navázán na 
stanici, zastávku nebo přestupní uzel, ze kterého v běžný pracovní den odjede více 
než 20 spojů linek veřejné hromadné dopravy, a zároveň mezi ním a zastávkou bude 
existovat  bezbariérová  komunikace  pro  pěší  ne  delší  než  200  metrů,  pak  by 
zamýšlený projekt (zaměřený pouze na parkovací systém) mohl být předložen.
Podpořena by mohla být jen ta parkovací místa, jejichž potřeba vzejde z dopravně 
inženýrské  analýzy  (parkovací  místa  P+R,  K+R,  B+R,  tedy  ta  podporující 
multimodalitu). 
Pokud  by  v průběhu  udržitelnosti  došlo  k situaci,  že  by  po  nějaký  čas  určitá 
parkovací  místa  nemohla  plnit  svůj  účel,  řešilo  by  se  to  v souladu s principem 
proporcionality  –  tedy  vratka  by  byla  vztažena  jen  ke  konkrétnímu  objemu 
parkovací kapacity a ke konkrétní době (například pokud by v rámci prvního roku 
z celkového počtu 100 podpořených parkovacích míst bylo 10 míst, které by byly 
půl roku nepouživatelné, pak by vratka při administraci první zprávy o udržitelnosti 
byla vypočtena jako 1/5 (řeší se první rok z pěti) x ½ (nefunkčnost půl roku) x 1/10 
(podíl nefunkční kapacity z celkové) poskytnuté dotace vztažené k realizaci (vychází 
mi jedna setina)…takže se jedná o porušení podmínky, které je potřeba řešit, ale 
případný  dopad by  byl  propočten  pouze  ve  vazbě  k tomu,  co  by  podstatu  toho 
porušení tvořilo.

Po  projednání  s projektantem  o  kolik  parkovacích  míst  by  musela  být  snížena 
kapacita parkování po dobu výstavby 01 Terminálu jsme dospěli k závěru že:

1) z důvodu zabezpečení PBŘ se nebude parkovat na 58 parkovacích místech, 
ne všechna by musela být zrušena po celou dobu výstavby Terminálu

2) předpoklad délky výstavby 01 Terminálu by byl cca 1,5 roku.
3) Dodržení vzdálenosti 200m   pro bezbariérový přístup k dnešnímu autobus. 

nádraží by snad dodržena byla.
Z toho vyplývá, že výše vratky u projektu Parkovací systém v JNN při nevyužitém 
počtu 58 míst  ze 105 by se potom pohybovala po dobu výstavby 01 Terminálu 
Jablonec nad Nisou 1 – 1,5 roku ve výši: 11,6 – 17,4 mil. Kč

3. varianty
a) Z     výše  uvedeného  vyplývá  tato  rekapitulace  nákladů   

stavby pouze 02 Parkovacího systému a následné stavby 
01 Terminálu (částky vč. DPH):

02 Parkovací systém  212 893 049 Kč
Jiné nezpůsobilé výdaje          6 167 898 Kč 
Přeložka trafostanice          5 132 408 Kč
Náhradní zdroj el. energie                300 000 Kč
Napojení na silnici I/14      15 000 000 Kč
Opatření - bezbariérové přístupy      10 031 423 Kč



Dotace IPRÚ         - 100 000 000 Kč
Vratka dotace max.             17 400 000 Kč
01 Terminál  238 619 068 Kč
Konstrukce vozovky pro TT         -    1 651 541Kč  (hrazeno 
DPML) 
Dotace IROP         - 100 000 000 Kč

Bilance výdajů z rozpočtu SMJN celkem          303 892 305 Kč

ODO konzultovalo možnosti dotací s MMR v IROP 2021+ bychom mohli na 01 
Terminál JNN a 02 Parkovací systém v JNN získat dotaci ve výši max. 200 mil. 
Kč celkem, tj. max. 100 mil. Kč na 1 projekt při způsobilých výdajích (ZV) min. 118 
mil. Kč.
Odsunutí  realizace  TVOD  a  požádání  o  dotace  v rámci  IROP  2021+  nového 
Programového období EU 2021+vytváří komfortní časový prostor (a eliminaci rizik, 
která  vedla  k odložení  realizace  TVOD  s pomocí  dotace  z IPRÚ)  pro 
dokončení/úpravy  PD,  získání  stavebního  povolení,  podání  žádosti  o  dotaci, 
vysoutěžení dodavatele obou staveb, nutný časový úsek na výstavbu – 23 měsíců 
(viz příloha – TVOD_HARMONOGRAM), koordinace s výstavbou prodloužení TT, a 
s tím spojené předpokládané úspory při realizaci.  
V případě realizace i navazující stavby 03 Lávka by bylo možné čerpat z programu 
IROP v rámci územní dimenze ITI Liberec – Jablonec nad Nisou částku ve výši 85% 
způsobilých výdajů  na aktivitu „Bezpečnost dopravy“, kam lávka patří. 

b) Rekapitulace stavby v     případě společné výstavby 01   
Terminálu a 02 Parkovacího systému (částky vč. DPH) 
v novém programovacím období 2021+ a bude realizováno i prodloužení TT, 
kde část povrchů půjde do akce prodloužení TT.

01 Terminál  238 619 068 Kč
02 Parkovací systém  212 893 049 Kč
Jiné nezpůsobilé výdaje      6 167 898 Kč 
Přeložka trafostanice      5 132 408 Kč
Náhradní zdroj el. energie         300 000 Kč
Napojení na silnici I/14    15 000 000 Kč
Konstrukce vozovky pro TT -    1 651 541 Kč   (hrazeno DPML)
Dotace IROP         - 200 000 000 Kč

Bilance výdajů z rozpočtu SMJN celkem  276 460 882 Kč 

Závěr:
Předkladatel  se jednoznačně přiklání k     realizaci Terminálu VOD v     režimu spojení   
obou staveb do jednoho časového celku a s možností  připojení i  stavby lávky v 
novém Programovém období EU, IROP 2021+ s     předpokladem eliminace všech výše   
popsaných rizik. Dalším přínosem bude i propojení stavby prodloužení tramvajové 
trati  rovněž  v     jednom  časovém  úseku  a  tím  zmírnění  opakovaného  negativního   
dopadu stavby na dopravu v     centru města.  





TERMINÁL VOD - harmonogram realizace
období

2020 2021 2022 2023 2024 2025
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Stávající dotační titul IPRÚ
Dokončení stavby cca do 30.4.
Předání stavby do 30.6.
Zahájení provozu 1.7. » » » » » » » » »

Projektová příprava
DSP 1.12.
SŘ - předpoklad vč. IČ od 1.12. 1.6.
DPS vč. rozpočtu a úprav

Příprava realizace
dotační příprava 31.7.
VŘ na dodavatele, podpis SoD 28.2.

Realizace
realizace 1 zhotovitelem
Terminál VOD +PS od 1.3. 31.1.

realizace 2 zhotoviteli
Demolice tržnice jinou firmou I-II

Výstavba Terminálu VOD+PS 31.1.

Demolice tržnice jinou firmou I-II

Výstavba Parkovacího systému do 5.9.
Výstavba Terminálu VOD od 5.9. do 15.8.

Pozn.:
Lhůty výstavby vychází z odborně zpracovaných HMG projektantů  s promítnutím stavu připravenosti a odhadu délky příprav do realizace
Červeně označené buňky znamenají termíny dle stávajícího titulu IPRÚ ( IROP)
Realizace 1 zhotovitelem znamená, že se vysoutěží 1 zhotovitel, který provede i demolici tržnice a bude ručit za stabilitu okolních ulic a objektů včetně zabezpečení staveniště
Realizace 2 zhotoviteli znamená, že vybraný 1.zhotovitel provede demolici tržnice v rozsahu dle pokynů statika  a 2. zhotovitel buď musí ihned zahájit stavbu parkovacího systému a nebu bude muset před zahájením výstavby dobourat zbytek tržnice  
Realizace 2 zhotoviteli při rozdělení do etap znamená, že 1. zhotovitel provede demolici tržnice v rozsahu dle pokynů statika a 2. zhotovitel buď musí ihned zahájit stavbu parkovacího systému a nebo bude muset před zahájením výstavby dobourat

zbytek tržnice a následně zahájí ihned výstavbu Terminálu VOD. Pokud dojde k prodlevě mezi dokončení Parkovacího systému a výstavbou Terminálu VOD, vzniknou vícenáklady se stavebním, bezpečnostním a komunikačním zabezpečením
a v případě čerpání dotací pak kvůli omezení již hotových parkovacích míst po dobu výstavby Terminálu VOD hrozí vratka části dotace.

ihned po 
demolici

realizace 2 zhotoviteli při 
rozdělení do etap

ihned po 
demolici
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