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Tisková zpráva 
 

Vyjádření primátora města týkající se dopravní 
situace za kavárnou Nisa  

 
 
 
LIBEREC, 3. 11. 2009 – Řešíme v těchto dnech poměrně intenzivně problematiku zhoršené 
dopravní situace v oblasti za kavárnou Nisa. Místním podnikatelům se, pochopitelně, nelíbí 
dlouhodobě zhoršená dopravní situace v okolí jejích živností. Přiznám se, že ani mně se tato 
situace nelíbí. V současné době ještě nemám k dispozici komplexní informace, ale je několik 
věcí, které lze již nyní říci: 
 

1. I mne znepokojují omezení, která souvisejí s rekonstrukcemi v lokalitě mezi Soukenným 
náměstím a mostem v Orlí ulici. Ztotožňuji se s pohledem, že postup prací a složitá 
koordinace omezily dopravu v dané lokalitě na poměrně dlouhé období. První práce zde byly 
zahájeny již v roce 2007 a rekonstrukce ještě doposud nebyly ukončeny. 

 
2. Přestože jsem si vědom nutnosti obnovit technickou infrastrukturu a komunikace v dané 

lokalitě, které – s ohledem na historické souvislosti - patřily k nejzanedbanějším v celém 
městě, mám za to, že v tomto případě bylo možné situaci zvládnout lépe, minimálně v oblasti 
komunikace s dotčenými subjekty tj. obyvateli a podnikateli.  

 
3. Má první šetření ukázala, že problémem dané lokality je především neobvyklá rozsáhlost 

rekonstrukcí, které byly prováděny pro několik investorů řadou dodavatelů.  
 
4. Dalším problémem byly komplikace s historicky danými zásadními nedostatky v evidenci 

uložení a stavu sítí.  
 
5. Některé komplikace mohly také způsobit kompetenční změny a převody správy komunikací 

mezi Magistrátem města Liberec a Technickými službami města Liberce, a. s., ale zde se 
jedná jednoznačně o vnitřní postupy uvnitř orgánů města a jejich smluvních partnerů, kde 
pochybení nemohou být vysvětlením pro veřejnost, ale pouze předpokladem pro postihy 
dotčených pracovníků. 

 
Aby byla celá situace vyjasněna, zadal jsem dne 27. října 2009 JUDr. Markovi Řeháčkovi, 
tajemníkovi magistrátu, aby prověřil veškeré povolovací postupy v uvedené lokalitě, a to od roku 
2007, kdy bylo s rekonstrukcemi započato. Uložil jsem mu taktéž prověření koordinace uvedených 
staveb z hlediska města jako vlastníka komunikací dotčených rekonstrukcí.  
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Cílem je přesně zdokumentovat, jaké stavby byly povoleny, jak byly koordinovány a jak bylo 
postupováno při nedodržení termínů daných rozhodnutími z pozice správních orgánů či zástupců 
města v případech, kdy bylo samo město investorem části rekonstrukcí. Pokud budou v rámci tohoto 
prověření konstatována hrubá porušení povinností ze strany zaměstnanců města, jsem připraven 
přistoupit k postihům. 
Zároveň jsem byl ujištěn, že stavby v celé oblasti budou v nadcházejících 14 dnech dokončeny. Na 
to osobně dohlédnu. Tím dojde také k návratu do původního stavu, což jistě ocení nejen místní 
obyvatelé a podnikatelé. To mi ale nezabrání v tom, abych hledal případné viníky celé situace a 
nepotrestal je.  
 
Všem, koho se prodlužující úpravy nepříjemně dotkly, se jménem svým i celého města omlouvám.   
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Jiří Kittner 

Primátor Statutárního města Liberec 
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