
Stížnosti evidované (MMJ, KÚLK, SMS, OBÚ, PL) v souvislosti s budováním protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou. 

Zkratky :   PL – Povodí Labe  

SMS – sdružení Metrostav a Syner; 

MMJ – Magistrát města Jablonec nad Nisou 

KÚLK – Krajský úřad Libereckého kraje 

OBÚ – Obvodní báňský úřad pro kraje Vysočina a Liberec 

KHS – krajská hygienická stanice 

 

č. datum eviduje předmět podání lokalita řeší způsob řešení 

1. 12/11 PL zábor cyklostezek přehrada SMS, PL bude řešeno dočasnou objížďkou 

2. 

 

6/12 PL, SMS prasklá kanalizace, odstřely 

v noci, doprava na zeleni 

ulice Mšenská SMS, PL kanalizace vyčištěna 1 x měsíčně zasílány časy 

odstřelů na KHS, po dokončení bude zeleň 

uvedena do původního stavu 

3. 6/12 PL,SMS hluk a prašnost ulice Průběžná SMS,PL jiné umístění ventilátoru, upravena 

technologie, se souhlasem stěžovatelů 

4. 6/12 MMJ hluk po 22:00 ulice Na Roli SMS, PL porovnány záznamy ze seismografů, 

nepotvrzeno 

5. 6/12 MMJ hluk po 22:00 ulice Na Roli  SMS, PL porovnány záznamy ze seismografů, 

nepotvrzeno 

6. 7/12 SMS,PL 

OBÚ 

požadavek na statické zajištění 

nemovitosti před vlivy stavby 

ulice Hřbitovní SMS, PL statický posudek, měření, preventivní statické 

zajištění, změna v technologii trhacích prací;  

ražba prošla pod objektem bez důsledků  - 



vyřešeno. 

7. 7/12 SMS praskliny v omítce, chvění ulice Na Roli  SMS seismické měření v limitu; změny budou 

vyhodnoceny při konečné pasportizaci 

8. 7/12 PL vlásečnicové praskliny u části 

budovy mateřské školky 

ulice Palackého PL požadavek MMJ na seismické měření – 

nepotvrzen vliv stavby 

9. 7/12 MMJ odstřelování ve večerních 

hodinách a ve svátek 

ulice Žitná PL práce probíhají nepřetržitě od 6 -22:00, 

vysvětleno 

10. 7/12 SMS odstřely ve večerních hodinách ulice Na Čihadle SMS Podána informace o průběhu, časovém 

rozložení a možných účincích trhacích prací 

11. 7/12 SMS praskliny ve stropech ulice Na Roli SMS, 

MMJ 

zadán stavebně technický průzkum, poškození 

nemá souvislost se stavbou štoly 

12. 7/12 SMS hlučný provoz, motorová pila po 

22:00 

ulice Liberecká SMS Pracovní nekázeň, postih pracovníka 

13. 7/12 SMS,MMJ popraskané omítky, poškození 

objektu v souvislosti s prasklým 

vodovodem, hluk a prašnost 

ulice A. Dvořáka a 

Palackého 

SMS Seismické měření vyloučilo vliv stavby 

14 7/12 SMS, PL únik plynu vlivem odstřelu, hluk ulice A. Dvořáka  SMS, PL Havarijní skupina RWE únik nepotvrdila 

15 7/12 SMS popraskaná omítka  ulice Podhorská SMS dům bude opět zpasportizován a opraven, 

majitel souhlasí 



16 7/12 PL praskliny na domě ulice Polní SMS, PL pokus kontaktovat majitele byl bez odezvy 

17 7/12 PL majetkové vypořádání, pronájem 

pozemku 

ulice Podhorská SMS, PL řešeno smlouvou o pronájmu 

18 7/12 SMS PL poškození objektu ulice na Roli PL vliv stavby vyloučen, mimo poklesovou kotlinu 

19 7/12 PL vlásečnicové praskliny ulice Jindřichovská PL pasportizováno, probíhá monitoring 

20 7/12 PL praskliny na objektu ulice Jindřichovská PL pasportizováno, probíhá monitoring 

21 7/12 KHS,SMS hluk a prašnost ulice Průmyslová SMS nařízena omezená pracovní doba 

22 7/12 SMS spadlé kolo, poškození 

karbonového rámu 

ulice Hřbitovní SMS objekt v poklesové kotlině , nevhodně 

provedené upevnění držáku kola 

23 7/12 SMS nadměrný hluk a prašnost ulice Průběžná SMS vyřešeno osobní schůzkou 

24 7/12 SMS odstřely v 21:45 neznámá - neřešeno 

25 7/12 SMS hlasité odstřely Žižkův Vrch SMS vyřešeno osobní schůzkou 

26 7/12 SMS nesouhlas s výstavbou ulice Průběžná SMS pasportizován objekt 

27 8/12 SMS posun a propad septiku ulice Riegrova SMS zpracován posudek, vzdálenost 220m, vliv 

stavby zamítnut 

28 8/12 MMJ,KÚLK prašnost a poškození objektu ulice Palackého SMS smluvena pasportizace objektu 

29 8/12 SMS,PL trhliny v bytě ulice U Staré lípy SMS vzdálenost 374m, vliv stavby vyloučen  



30 8/12 SMS,MMJ hluk, varování před výstřelem ulice Liberecká SMS stěžovatel nereaguje na nabídku schůzky 

31 8/12 SMS,MMJ prasklý roh domu ulice Brigádnická SMS objekt byl pasportizován, roh bude po 

skončení prací opraven 

32 9/12 SMS známky poškození objektu ulice Liberecká SMS vyloučení vlivu TP – jedná se o poškození 

mrazem, v interiéru jsou trhliny na styku 

panelů 

33 9/12 MMJ 

OBÚ 

prasklá okna, dveře, poškozená 

rekonstruovaná podlaha  

ulice Opletalova SMS, PL vyloučení poškození vlivem TP 

 

34 9/12 SMS 

OBÚ 

obavy ze vzniku statických škod ulice Průběžná SNS, PL úřední měření neprokázalo vliv TP, další   

sledování účinků TP v objektu            

35 9/12 MMJ pokles HPV – vyschnutí studny ulice Palackého 

+ ul. Riegrova  

SMS provedena dočasná přípojka, předpoklad 

návratu vody do studny 

36 9/12 SMS obavy o škody v důsledku TP ulice Průběžná SMS doloženo dodržení limitů, na objektu žádné 

škody nehlášeny 

37 9/12 SMS praskliny v zrenkonstr. objektu  ulice Za Hrází SMS, PL vliv TP na objekt vyloučen 

38 10/12 MMJ společná stížnost jabl. občanů na 

výstavbu štoly 

ul. Opletalova, 

Průběžná, Za 

Hrází… 

KULK zpráva z KU LK z místního šetření s negativním 

výsledkem k postupu TP, zamítnuto 



39 10/12 SMS,KÚLK ranní a noční hlučné práce ulice Průběžná 

 

SMS úprava operací s cílem vyloučit hlučné op. 

40 10/12 SMS, PLa vlasové trhliny na fasádě ulice Průběžná SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění TP, bude 

sledováno 

41 10/12 SMS,KÚLK subjektivní silnější vnímání TP ulice Průběžná SMS potvrzeno trvalé snížení velikosti nálože a 

dodržení limitů seismiky z přístroje přímo ve 

vile 

42 10/12 MMJ vlivem odstřelu praská dům ulice Riegrova 

 

SMS,PL objekt v poklesové kotlině, pasportizován 

43 11/12 MMJ poškození objektu vlivem trhacích 

prací 

ulice A. Dvořáka PL dohodnuta prohlídka objektu se specialistou 

44 11/12 MMJ trhliny v bytě ulice U Staré lípy 

 

SMS, PL vliv stavby vyloučen 

45 11/12 MMJ praskliny v bytě Na Ostrohu SMS, PL objekt je mimo poklesovou kotlinu, žádost o 

šetření 

46 11/12 MMJ dům postaven na vlhkém podloží 

a na betonové desce, obavy o 

stav desky do budoucna, zatím 

bez poškození 

Dr. Randy SMS, PL objekt v poklesové kotlině (isoselst), žádost o 

setkání a příp. znalecký posudek 



47 

 

11/12 

 

MMJ 

 

vlásečnicové praskliny s tendencí 

rozšiřovat se 

ulice Průmyslová SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o šetření 

48 11/12 MMJ ztráta vody ve studni, rozbité 

čerpadlo, praskliny na objektu 

 

ulice Jindřichovská SMS,PL žádost o šetření 

49 11/12 MMJ otřesy, popraskané zdi ulice Žitná SMS, PL objekt mimo poklesovou kotlinu, žádost o 

šetření 

50 11/12 MMJ praskliny na vnějším plášti 

objektu 

ulice Riegrova SMS, PL objekt v poklesové kotlině 

51 11/12 MMJ praskliny na objektu ulice Průmyslová SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o šetření 

52 11/12 MMJ praskliny v podlaze a na štítové 

stěně 

ulice Brigádnická SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o šetření 

53 11/12 MMJ praskliny na objektu ulice Harrachovská SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o šetření 

54 11/12 MMJ rušení nočního klidu  křižovatka ulic 

Harrachovská a 

Průmyslová 

SMS, PL, 

KHS  

žádost o šetření 



55 11/12 MMJ poškození zdiva domu a zmizení 

pramene vody 

ulice Rýnovická SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o šetření 

56 11/12 MMJ otvor ve stropu, otvor cca 10-20 

cm 

ulice Riegrova SMS, PL objekt v poklesové kotlině, žádost o šetření 

57 11/12 MMJ dne 29.11.2012 v cca 21.00 hodin 

velmi silný a hlučný otřes 

ulice Žitná SMS, PL, 

OBÚ, 

KHS,  

KÚLK 

objekt mimo poklesovou kotlinu, trvalé snížení 

velikosti nálože na 1 časový stupeň o 30 % 

58 11/12 MMJ dne 29.11.2012 v cca 21.00 hodin 

neobvykle silný a hlučný otřes 

ulice Žitná SMS, PL, 

OBÚ, 

KHS, 

KÚLK 

objekt mimo poklesovou kotlinu, trvalé snížení 

velikosti nálože na 1 časový stupeň o 30 % 

59 11/12 MMJ dne 29.11.2012 vlivem silného 

odstřelu – poškození objektu 

ulice Rýnovická SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o 

prošetření 

60 11/12 MMJ dne 29.11.2012 silný otřes, 

probuzení dětí, praskající stěny, 

(opakovaná stížnost) 

ulice Žitná SMS, PL objekt mimo zónu ovlivnění, žádost o 

prošetření 

61 

 

 

11/12 

 

 

MMJ 

 

 

dne 30.11.2012 v cca 03.50 

hlučné práce bagru a kompresoru 

(opakovaná stížnost) 

 

křižovatka ulic 

Harrachovská a 

Průmyslová 

 

SMS, 

KHS  

 

zástupce Metrostavu projednal se 

stěžovatelem opatření – odhlučnění 

vzduchového čerpadla vnějším krycím pláštěm 

a protihlukovou stěnou 



62 12/12 MMJ stížnost na velmi silné otřesy ulice Harrachovská PL, SMS  

 

žádost o šetření 

63 12/12 MMJ stížnost na otřesy ražbou i 

následnou činností, neprovedená 

druhá pasportizace 

ulice Rýnovická PL, SMS 

OBU, KU 

KHS 

žádost o šetření 

64 12/12 PL vlivem silného otřesu 29.12. 

popraskaly ve sklepě zdi 

ulice Rýnovická PL. SMS 5.12. 2012 proběhne šetření 

 

65 12/12 MMJ prasklý pilíř garážových vrat ulice Průmyslová PL, SMS žádost o šetření 

66  12/12 SMS popraskaná dvoupatrová garáž ulice Na Roli SMS provedeno šetření, nepotvrzeno 

67  12/12 SMS žádost o repasportizaci ulice Riegrova PL bude řešeno v rámci konečné pasportizace 

68 12/12 PL praskliny v garáži ulice Jizerská PL bude provedeno šetření 

69 1/13 MMJ rušení nočního klidu ulice Riegrova KHS, 

SMS 

předáno k dalšímu opatření 

70 2/13 MMJ trhliny na garáži ulice Průmyslová PL předáno PL k šetření 

71 2/13 MMJ poškození domů vinou ražení 

štoly, praskliny vnitřních a 

venkovních omítek, uvolnění 

soklů dlažby, zkřížení dveří 

ulice Průmyslová PL předáno PL k šetření 



72 2/13 MMJ zvětšení poškození, pokračování 

trhlin 

ulice Průmyslová IAS 

OPaVZ 

založeno ke spisu 

73 2/13 MMJ příliš vysoká intenzita odstřelu 

v ranních hodinách 

Harrachovská 6 IAS předáno e-mailem PL + Metrostavu k šetření 

74 2/13 MMJ příliš vysoká intenzita odstřelu 

v ranních hodinách 

Riegrova/Dr. Randy IAS předáno e-mailem PL + Metrostavu k šetření 

75 2/13 MMJ silou odstřelu vibrace budovy a 

popraskání okna 

ul. Opletalova IAS zaevidováno na MMJ, PL již stížnost obdrželo 

76 2/13 MMJ vlivem odstřelu ucpání kanalizace Dr. Randy IAS předáno e-mailem na PL + Metrostav k šetření 

77 3/13 MMJ zatékání pod novou omítku – 

pohnutý balkón, popraskaná 

omítka kolem odpadů 

Polní IAS předáno na Metrostav k šetření 

78 3/13 MMJ poškození objektu Rooseveltova IAS předáno na Metrostav k šetření, objekt je 

pasportizován 

79 4/13 MMJ popraskání stropů přepážek Nástrojářská OKŘ, IAS předáno na Metrostav a PL 

80 2-3/13 SMS otřesy při TP Riegrova SMS SMS je v kontaktu 

81 2/13 SMS poškozený překlad nad vraty 

garáže 

Průmyslová SMS, PL ze SMS předáno na PL 

82 3/13 SMS úbytek vody ve studni Riegrova SMS studna pasportizovaná, řeší SMS 

83 4/13 SMS stížnost k závěru SMS Hřbitovní SMS řeší SMS 



84 4/13 SMS opakovaně – úbytek ve studni Riegrova SMS řeší SMS 

85 4/13 SMS ztracená voda ze studny Na Roli SMS řeší SMS 

86 9/13 PL, MMJ žádost o nápravu stavu u SZÚ, s.p. Tovární SMS, PL Syner připravil opatření ke zmírnění 

nespokojenosti 

87 6/13 MMJ nikdo u nás nebyl na konečné 

prohlídce 

Jindřichovská SMS, PL PL jednalo se stěžovatelkou 

88 12/13 MMJ dotaz k obnově vody ve studni Rýnovická SMS Syner – obnova je předpokládána na jaře 2014 

89 1/14 MMJ žádná zpětná vazba ke vzniklým 

škodám 

Riegrova SMS předáno Metrostavu 

90 4/14 MMJ neobnovení vody ves studni Riegrova SMS e-m vyžádáno vyjádření od Metrostavu 

91 5/14 MMJ popraskání podlahy a zdi, 

betonového kvádru, zmizení vody 

ve studni ve 2013 

Rooseveltova SMS, PL předáno s kontakty na stěžovatele, vyjádření 

PL stěžovateli e-m 

92 8/14 MMJ úbytek vody ve studni Paseky SMS, PL předáno s kontakty na stěžovatele 

93 10/14 MMJ zmizení vody ve studni a 

poškození domu v roce 2012 

Brigádnická SMS konzultováno telefonicky, předáno s kontakty 

na stěžovatele 

94 10/14 MMJ praskliny na garáži Brigádnická SMS konzultováno telefonicky, předáno s kontakty 

na stěžovatele 

95 11/14 MMJ stále neobnovena voda ve studni Paseky SMS předáno k projednání 



 

Zpracovalo oddělení IAS (ve spolupráci s SMS)    


