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Důvodová zpráva 
 

  
Oddělení investiční výstavby (dále jen OIV) připravuje k realizaci 3.etapu 

Revitalizace sídliště Šumava, konkrétně se jedná o část ulice Skelná v úseku 

od křižovatky s ulicí Březová po křižovatku s ulicí Švédská. V rámci přípravy 

projektové dokumentace byla dohodnuta budoucí koordinace stavby města 

s rekonstrukcí splaškové kanalizace a vodovodu, kde investorem je  

společností Severočeská vodárenská a.s. (dále jen SVS). 

SVS požádala o uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci 

stavby, která byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstva města 

ZM/87/2021 dne 22.4.2021 a smlouva byla následně uzavřena. Smlouva 

upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 

uvedené stavby, mimo jiné řeší způsob a vypořádání podílu na nákladech za 

provedení celoplošných obnov povrchů dotčené komunikace po provedených 

stavbách. SVS měla městu dle smlouvy poskytnout investiční příspěvek na 

obnovu povrchů komunikace po zásahu jejich akcí ve výši 1/3 stanovených 

nákladů na obnovu povrchů z rozpočtu akce města. Zároveň bylo schváleno 

Radou města (RM/364/2020 dne 4.8.2020) pro SVS udělení výjimky 

z Technických podmínek pro opravu komunikací po stavebním zásahu do 

vozovky a chodníku.   

V průběhu příprav projektů dalších etap Revitalizace sídliště Šumava 

docházelo ke změnám v možnostech získání dotačního příspěvku na 

rekonstrukce veřejných prostranství, a tím byl ohrožen slibovaný termín 

dokončení rekonstrukce komunikace Skelná ze strany OIV hned 

v následujícím roce tj. 2022. 

V rámci dopracování projektu na rekonstrukci splaškové kanalizace a 

vodovodu ze strany SVS bylo pro ně oddělením dopravní a silniční vydáno  

Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí a následně Rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikace s podmínkami dokončení obnovy povrchů dle platných 

Technických podmínek bez ohledu na již pro ně schválenou výjimku. 

Podmínky těchto rozhodnutí byly SVS při stavbě respektovány a ta nyní 

požádala o odstoupení plnění původní smlouvy o spolupráci z důvodu 

zdvojení finančních nákladů na obnovu povrchu komunikace a chodníků. 

 

Tímto předkládáme ke schválení Zastupitelstvu města návrh usnesení o 

odstoupení od plnění smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu 

„Jablonec n.N., ul. Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 

  

Příloha: 

Smlouva s SVS o spolupráci 

 












