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Tisková zpráva 
Vedení města prodiskutovalo s lidmi 

revitalizaci další části sídliště Rochlice 
 

O možnosti rozšíření parkovacích míst, zastřešení kontejnerových stání nebo otázce přesunu 

dětského hřiště na jinou plochu diskutovalo ve čtvrtek 2. října v jídelně ZŠ Dobiášova přibližně 

třicet občanů s vedením statutárního města Liberce. Město jim spolu s přizvanými odborníky 

představilo projekt revitalizace další části sídliště Rochlice.  

Místní obyvatelé se seznámili s návrhem řešení veřejného prostoru v okolí DPS Burianova, včetně 

městského mobiliáře. Byl jim také představen návrh dopravního řešení v lokalitě Burianova – 

Vratislavická i to, a jak by se mohl vylepšit prostor mezi ulicemi Krejčího a Vratislavická. Lidé přišli 

s několika vlastními náměty, takže se nakonec veřejné projednávání, naplánované na dvě hodiny, o 

více než půl hodiny protáhlo. 

Krom jiného si lidé stěžovali například na to, že mnozí motoristé v okolí jejich domů parkují na zeleni, 

anebo navrhovali rozšíření provizorních příjezdových cest, včetně nové přístupové cesty k bývalé 

prodejně Edeka. Ta je ovšem v soukromých rukou, stejně jako přilehlé pozemky, takže město nemůže 

s nimi nijak nakládat. Většina z přítomných dále například souhlasila se záměrem vybudovat kruhový 

objezd na křižovatce ulic Pazderkova, Dobiášova a Krejčího. 

„Děkuji všem, kteří přišli. Nepořádáme přece veřejná projednávání proto, abychom lidi seznámili s již 

hotovou věcí. Chceme znát jejich názor,“ poznamenala primátorka Martina Rosenbergová. „Naší 

snahou je připravit projekt budoucímu vedení města v takovém stádiu, aby jej mohlo neprodleně 

realizovat, a v daném termínu vyčerpat navýšení prostředků z Evropské unie,“ dodala. 

Statutární město Liberec dostalo od ROP Severovýchod dalších přibližně 50 milionů korun, které 

využije v rámci souboru IPRM – Regenerace sídliště Rochlice. Peníze půjdou především na úpravu 

veřejných prostranství v části sídliště Rochlice. Projekt, o němž diskutovali nejprve senioři z DPS 

Burianova a minulý čtvrtek obyvatelé ve škole Dobiášova, by měl být realizován do 30. září roku 2015.   
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