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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Odbor správy veřejného majetku 

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Váš dopis Značky / ze dne Naše značka Vyřizuje /telefon V Liberci dne 
CJ MML 237442/21-SM/BE Beranová/485 243 441 25.11.2021 

VĚC: Žádost 0 informace podle zákona ě. 106/1999 Sb. 

Vážený pane inženýre, 

statutámí město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel Vaši žádost O informace podle 
zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se stavební akce snázvem 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - křižovatka Letná x Stračí“. 

Systém regulace křižovatek byl navržen vprojektové dokumentaci. Pro výpočet tabulky mezičasů 
bylo použito standartních hodnot a metod výpočtu dle technických podmínek č. 81 „Navrhování 
světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích“. Předmětná stavba 
se realizovala v souladu S vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením, kdy účastníky 
řízení byli i silniční Správní úřad a Policie České republiky. 
Nově zřízená světelná křižovatka je koordinována S následující světelně řízenou křižovatkou u ulice 
Polní. Synchronizace se však naruší, pokud vkřižovatkách dostane systém impuls pro zprůjezdnění 
vedlejšího směru a Změní se tedy cyklus jedné či druhé Z řešených křižovatek. Záleží tedy na hustotě 
provozu a aktuální vytíženosti hlavního i vedlejších směrů. Ztohoto vyplývá, že řídící jednotka 
křižovatky umí rozpoznávat aktuální situaci v jednotlivých dopravních proudech. 
Náklady na realizaci byly dle smlouvy O dílo l4.34l.O00,- Kč bez DPH. Během stavební akce byla 
provedena stavební úprava Stávající křižovatky Letná X Stračí a přilehlého úseku komunikace v ulici 
Letná a Selská v souvislosti s osazením systému světelného signalizačního zařízení pro řízení dopravy 
při průjezdu křižovatkou. Vzhledem ktćto úpravě křižovatky a uvedených komunikací bylo 
přistoupeno k obnově a rozšíření chodníků, autobusových zastávek, obnově a doplnění odvodnění 
komunikace. V celém dotěeném úseku komunikace byla provedena obnova krytu vozovky s lokální 

výměnou konstrukce. Součástí stavby byly rovněž přeložky dotčených inženýrských sítí a jejich 
ochrana v lokalitě vhranicích oprav (obnova stávajícího a výstavba nového vedení dešťové 
kanalizace, ochrana sdělovacích vedení,..). Není tedy pravdou, že se jednalo O realizaci pouze jednoho 
Semaforu. 
Závěrem mi dovolte zmínit, že regulace křižovatek světelným Signalizačním zařízením se zřizuje za 
účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zpomalením průjezdné rychlosti 
vozidel nikoli pro zrychlení průjezdu danou křižovatkou. 

S pozdravem

Mgr. L káš Hýbner 
vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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