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Z Á P I S 
 

z jednání koordinační skupiny magistrátu MJN se stranami zainteresovanými  
na výstavbě protipovodňové štoly. 

 
Den:  10. října 2012 
Hodina: 10:00 – 11:40h 
Místo:  zasedací místnost magistrátu č. 201 
Účast:  dle prezenční listiny 
 
 
K průběhu jednání 
 
I. V úvodu jednání primátor města Ing. Petr Beitl oznámil přítomným důvody svolání schůzky, 

seznámil je s obsahem jednání  a usnesením zastupitelstva města č. 153/2012 z 27.9.2012.  
Cílem jednání je na základě stížností občanů a usnesení ZM dojít k závěru, zda stavba je či 
není prováděna v souladu s vydanými povoleními a platnou legislativou. 

 
II. Vyjádření jednotlivých organizací a složek k dosavadnímu průběhu stavby. 

 
1. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (Bc. Holatová) 

• Provádí kontrolní prohlídky, nezjistil porušení podmínek stavby z pohledu stavebního 
úřadu; stavba probíhá v souladu s vydaným povolením ; 

• Ze zprávy ARCADIS Geotechnika, a.s., (kontrolní monitoring 2.10.2012) je zřejmé, že 
provádění trhacích prací v podzemí je pocitově zjistitelné, ale měřené deformace jsou 
několikanásobně menší, než je povolený limit; 

• Ing. Svoboda se účastní kontrolních prohlídek stavby dle schváleného plánu; 
• Obdržel 2 stížnosti; jednu na prašnost (operativně vyřešena), jedna na trhací práce 

(stěžovatel odkázán na Obvodní báňský úřad….). 
 
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (Ing. Prskavec, Ing. Vaněk) 

• Ve stávajícím podloží lze razit štolu jen pomocí trhacích prací; 
• V letech 2008-2009 byly provedeny ve 4 zkušebních vrtech 4 zkušební odpaly (seismika 

v masivu); na základě výsledků byly zpracované technologické postupy stavby a následně 
vymezeno ochranné pásmo stavby; 

• Trhací práce na objektech SO 02 (přívodní Pasecká štola) a SO 05 (nová odpadní štola) 
jsou v souladu s normovanými hodnotami a jsou vyhodnocované soudním znalcem;  

• Zhotovitel dohodl s občany seismický monitoring, naměřené hodnoty kontroluje soudní 
znalec – jsou hluboko pod normami; 

• Jednotlivé činnosti v souvislosti s trhacími pracemi probíhají v souladu s platnou 
legislativou 

 
 



 
3. Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (Ing. Pala, Ing. Jaroušek) 

• Probíhá kontinuální měření; 
• Soudní znalec provádí měření i v objektech; 
• Měření ve vilách (Schmelowského, Háskova) dle znalce prokázala, že nedošlo 

v těchto objektech činností zhotovitele k poškození objektu ani ke vzniku 
vlásečnicových trhlin. 

 
4. Metrostav, a.s. (Ing. Vlk, Ing. Pikna, Ing. Pravda) 

• Postupuje podle povolení stavebního úřadu a oblastního báňského úřadu; 
• Periodické kontroly neshledaly žádné závady; 
• V zóně pasportizace nedošlo k poškození žádného objektu; 
• Při trhacích pracích lze řídit pouze seismiku; pokud by byly překročeny limity, byly by 

narušeny konstrukce – a k tomu nedošlo; 
• Je v kontaktu s občany, kteří si stěžují, nebo se dotazují na průběh prací, odstřelů a 

průběžně řeší podněty, žádosti. 
 
5. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí (Ing.Řimnáčová, Ing. 

Nožičková) 
• Reaguje na stížnosti a podněty občanů; posuzuje je z hlediska příslušnosti k řešení – a to 

trhací práce OBÚ, stavební práce + vypouštění kališť KÚ LK ; 
• Sám řeší (je připraven řešit) podnět z hlediska zákona o státní památkové péči – s využitím 

podkladů a výsledků měření schválených soudním znalcem. 
 

III. Vliv stavby na okolní objekty, pasportizace objektů, monitoring vlivů 
1. Povodí Labe, s.p. 

• Při kontrolních vrtech horninového podloží před zahájením stavby byly provedeny i 
zkušební odstřely a na základě výsledků stanovil soudní znalec oblast-zónu, kde by mohlo 
dojít v důsledku odstřelů k negativním vlivům na objekty. 
 

2. Metrostav, a.s. 
• Pasportizace vycházela z vytipované zóny, byl proveden nultý pasport – stav objektů 

v minulosti (objekty, studny, garáže – fotodokumentace, popis stavu), v průběhu stavby i 
detailní popis škod; 

• Zhotovitel stavby má povinnost, i na základě smlouvy s investorem, aktualizovat zónu a 
zajistit pasportizaci i v průběhu stavby – to plní; 

• Provádí se trvale bodové i kontinuální měření účinků odstřelu nad každou čelbou i štolou, 
proběhlo i úřední měření v památkově chráněných objektech a výsledky posoudil soudní 
znalec; nebyly překročeny normy (otřesy se pohybují o 2 řády níž než je norma); 

• Seismografy umisťuje zhotovitel tam, kde je to kontraktem v povinnosti; ve výše zmíněných 
a některých dalších objektech proběhlo krátkodobé měření (10 dnů) a to nad rámec a 
k ověření situace popisované vlastníky/uživateli objektů; 

• Není pravda, že velikost nálože snižuje proto, aby dostál normám při měření; velikost 
nálože je ovlivněno charakterem podloží a reakcí na průběh stavebních prací; 

• V zóně pasportizace zhotovitel neeviduje žádné poškození objektu související se stavbou; 
• Všechny tzv. stížnosti, připomínky jsou k vlivům na objekty mimo zónu pasportizace;  
• Zhotovitel konstatuje, že v důsledku stavby nedošlo ke škodám a není tedy důvod 

měnit technologii stavby; z nezbytně nutné opatrnosti je připraven v jednotlivých 
případech snížit nálož při odstřelu. 

 
3. Obvodní báňský úřad ….(OBÚ) 
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• V průběhu stavby probíhá monitoring ve dvou fázích; samotný na základě  smlouvy mezi  
zhotovitelem a investorem a kontrola a vyhodnocení soudním znalcem; jeho vyjádření se 
předkládá i stěžovatelům; 

• Nikdy nebylo zjištěno překročení stanovených (povolených) norem. 
 

IV. Stížnosti, připomínky, jejich řešení 
1. Metrostav, a.s. 

• Řešil asi 40 podnětů přes kontaktní telefon, z toho cca 1/3 byly žádosti o informace (v jaké 
hloubce pracují, jak dlouho je uslyší apod.) – ty jsou řešeny jen předáním informace; u 2/3 
proběhlo místní šetření u obyvatel – v mnoha případech problém vůbec nesouvisel se 
stavbou; 

• Zhotovitel ve 3 případech operativně reagoval na podněty občanů (2 snížení velikosti 
nálože, v jednom případě stavební zajištění objektu s již narušenou statikou); 

• Zhotovitel poskytne veškeré materiály, výsledky kontrol a monitoringu soudnímu znalci se 
způsobilostí v dané oblasti, kterého si zajistí magistrát; 

• Zhotovitel je v kontaktu s magistrátem města a evidence stížností jím vedená je v souladu 
s evidencí magistrátu města; 

• Klubu EX uhradil zhotovení provozní vodovodní přípojky po dobu stavby a uzavřel dohodu 
o úpravě vodního zdroje v případě, že by se jeho kapacita po dokončení stavby a zvýšení 
hladiny ve VD Mšeno neobnovila. 
 

2. Obvodní báňský úřad  
• Řešil telefonicky 3 podněty; 2 objekty jsou mimo jakýkoliv dosah trhacích prací (objekty Ing. 

Svobody a Dr. Svobody),  u jednoho objektu byla provedena dodatečná pasportizace; 
• OBÚ poskytne  veškeré materiály, výsledky kontrol a monitoringu soudnímu znalci se 

způsobilostí v dané oblasti, kterého si zajistí magistrát. 
 

V. Závěry (úkoly). 
 

1. Není důvod měnit technologii stavby, ke škodám na objektech ani jiných vlivem stavby 
nedošlo; úprava technologie bude podmíněna pouze změnou charakteru horninového podloží. 

2. Předpoklad ukončení trhacích prácí u SO 02 (přívodní štola Pasecká) - listopad 2012, u SO 05 
(nová odpadní štola) v horní části do 20.12.2012 a od soutoku s Bílou Nisou do 20.1.2013; od 
20.12. 2012 do 2.1.2013 nebudou prováděny práce. 
Zhotovitel dodá městu informace o všech technologických změnách ražby s jejich 
zdůvodněním. 

3. Zpracovat souhrnnou databázi stížností, podnětů a námětů občanů včetně jejich řešení. 
Plní Bc. Oklamčák (součinnost zhotovitel, OBÚ, MMJN OSaŽP) 

4. Zajistit nezávislého soudního znalce se způsobilostí v oblasti dynamických účinků trhacích prací 
k posouzení vlivu stavebních prací na zástavbu. 

Bc. Oklamčák, p. Vobořil, Mgr. Kučera 
5. Vyžádat znalecké posudky odsouhlasené soudním znalcem a posoudit jejich závěry pro 

případné správní řízení v oblasti státní památkové péče.  
Ing. Řimnáčová, vedoucí OSaŽP MMJN 

6. Udržovat nastavenou formu vzájemné komunikace a předávání informací. 
     Zhotovitel, OBÚ, Bc.Oklamčák, Ing.Vaníček 

7. Zajistit právní poradenství pro občany dotčené stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou 
protipovodňové štoly .   Mgr. Kučera, MMJN 

 
Další jednání bude svoláno operativně, podle průběhu stavby, vývoje situace a potřeby stran. 
 
Zpracoval : Jiří Vaníček 
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