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Vážení zastupitelé,  

 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 286/2014 (zasedání ZM 29.května 2014) 

předkládá kontrolní výbor Zprávu o kontrole stavební akce Úprava povrchu ulice 

Jeronýmova. 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM  schvaluje 

Zprávu o kontrole stavební akce Úprava povrchu ulice Jeronýmova s následujícím závěrem: 

Dodavatelská firma Eurovia CS,a.s. provedla nápravu nevyhovujícího stavu vozovky v souvislosti s nevtékáním 

dešťové vody do kanalizačních vpustí přebroušením povrchu komunikace v místech těchto vpustí bez porušení 

asfaltového povrchu. 

 



 

 

                                                        Zpráva o kontrole 

                                                          Úprava povrchu ulice Jeronýmova 

Kontrolu provedla: Alena Svobodová 

Kontrola provedena : srpen  -  září 2014 

Zastupitelstvo města Turnov na zasedání dne 29. května 2014 pověřilo kontrolní výbor svým 

usnesením č. 286/2014 (na základě stížnosti Ing. Zdeňka Romanyho) provést kontrolu akce 

rekonstrukce Jeronýmovy ulice. 

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jeronýmova byla součástí projektu „Čistá Jizera I – město Turnov. 

Tato investiční akce byla realizována na základě projektové dokumentace firmy VAK-KAN, s.r.o. 

Teplice (později Aquecon, s.r.o. Teplice) z 11/2006. Smlouva o dílo byla sepsána dne 24. 2. 2009 

s vítězem VŘ, firmou SSŽ, a.s., závod Ústí nad Labem (změna názvu na Eurovia CS,a.s., závod Ústí nad 

Labem). Výkon činnosti správce stavby a technického dozoru investora zajišťovala firma SGS Czech 

Republic, s.r.o. Praha. 

Dle původního rozpočtu projektu Čistá Jizera byla v Jeronýmově ulici plánována pouze rekonstrukce 

kanalizace. Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodu bylo rozhodnuto realizovat také rekonstrukci 

vodovodu.  Dále mělo dojít k pokládce telefonního kabelu (Telefónica O2) a k  výměně 

nevyhovujících kabelů veřejného osvětlení. Z důvodů těchto připravovaných rozsáhlých zásahů do 

komunikace schválila RM na svém zasedání dne 25. 10. 2010 usnesením č. 562/2010 celkovou 

úpravu povrchu ulice Jeronýmova (kompletní oprava podloží komunikace, nové zadláždění 

chodníků žulovou mozaikou v úseku od ulice Husova po křižovatku ulice Švermova, vyrovnání 

obrub a asfaltový povrch v celé délce i šířce komunikace). V průběhu realizace stavby byly 

uplatněny další požadavky na investiční akci, což vedlo k nutnosti opravit celou komunikaci (bez 

projektu). 

Dne 27. 10 . 2011 se konalo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení ulic 

Jeronýmova, Opletalova, Švermova, Rokycanova“. 

Usnesením RM č. 296/2011 byla schválena nejvhodnější nabídka uchazeče Eltrans Elektromontáže, 

s.r.o. na realizaci stavby „Veřejné osvětlení ulic Jeronýmova, Opletalova, Švermova, Rokycanova“ a 

schváleno uzavření SOD s vybraným uchazečem. 

Na základě SOD č. 2011 – S – 02 provedla firma K+N stavební spol. s.r.o. Pardubice rekonstrukci 

povrchu chodníku v ulici Jeronýmova. Práce probíhaly od 22. 6. do 22. 9. 2011. V Protokole o 

předání a převzetí stavby nejsou uvedeny žádné vady a nedodělky.  

Řešení stížnosti: 

Obnovu komunikace Jeronýmova realizovala v rámci projektu „Čistá Jizera I – město Turnov“ firma 

Eurovia CS, a.s. Stavba byla předána a převzata dne 30.9. 2011. Při plánované kontrole stavby 

(podmínka SOD) dne 11.5. 2012 byly zjištěny vady nesouvisející s odvodněním komunikace 

(Reklamační list č.8), k povrchům komunikace  v ul. Jeronýmova nebyly připomínky. 

4.9. 2012 poslal Ing. Zd. Romany starostce města PhDr. H. Maierové stížnost na chybné položení 

asfaltových povrchů (dešťová voda nestéká do kanalizačních vpustí) včetně fotodokumentace. 



 

 

Na základě sdělení vedoucí OSM L.Těhníkové starostce města dne 15.10. 2012 záležitost byla předána 

k řešení na VHS v rámci reklamací s tím, že „budou situaci sledovat a na jaře vyřeší případné 

problémy“. 

Městem Turnov byl problém řešen až 26. 2. 2014, kdy byla firmě Eurovia CS, a.s. odeslána reklamace, 

týkající se výše uvedené vady (nevtékání vody do uličních vpustí), s žádostí o nápravu tohoto stavu. 

Firma Eurovia CS, a.s. v dopise z 10. 3. 2014 navrhuje místní šetření zúčastněných stran za účelem 

zjištění skutečného stavu. 

V dopise firmy Eurovia CS, a.s. z 30. 4. 2014 se uvádí, že „ …pracovníci firmy Eurovie CS provedli 

měření nerovnosti povrchu komunikace dle ČSN 736175“ a že „naměřené hodnoty odpovídají ČSN 

736121“. Dále se v dopise konstatuje, že při místním šetření 18. 3. 2014  byla provedena zkouška 

odtoku vody z povrchu komunikace pomocí cisterny. Zkouška prokázala, že při menším průtoku vody 

dešťová voda v celé ulici míjí pět uličních vpustí. Tato voda však netvoří kaluže a dle požadavku ČSN 

odtéká a je zachycována po spádu v nižších uličních vpustích. V reakci na reklamaci zástupci Eurovie 

CS, a.s. v závěru dopisu konstatují, že reklamaci neuznávají, ale že v rámci dobrých vztahů navrhují 

přebroušení povrchu komunikace v místech před uličními vpusťmi, a to způsobem, který zabrání 

porušení asfaltového povrchu. 

Dopisem ze dne 15. 5. 2014 firma Eurovia CS, a.s. oznámila zahájení prací na odstranění uvedené 

reklamace. 

Dne 30.7. 2014 obdržel starosta města sdělení firmy Eurovia CS,a. s., že bylo dohodnutým způsobem 

realizováno přebroušení povrchu komunikace v místech uličních vpustí. Součástí dopisu je 

fotodokumentace, pořízená při broušení povrchu komunikace. 

Dle sdělení vedoucí OSM L. Těhníkové bude nyní sledováno, zda nebo do jaké míry přebroušení 

povrchu komunikace odstranilo uvedený problém. 

 

                                                                                                                                      

                                                                                    

 

 


