
 

Tisková zpráva 
 

Práce v oblasti Nerudova náměstí 
pokračují dle plánu, doba některých    

  uzavírek se dokonce zkrátí 
 

 

Po loňských zkušenostech z lokality Na Ladech byl i pro oblast Nerudova náměstí zpracován 

harmonogram prací. Práce firem zajišťujících rozsáhlé opravy všech inženýrských sítí v ulicích kolem 

Nerudova náměstí proto postupují koordinovaně a naplánované termíny jsou ve většině případů 

dodržovány.   

Kvůli propojení opravovaných sítí je třeba v ulicích ohraničujících lokalitu provést uzávěry. Právě 

probíhající uzávěra Šamánkovy ulice bude ukončena v plánovaném termínu, tj. 30. června 2011 a 

komunikace bude sloužit jako objízdná trasa po dobu uzávěry ulice Rumjancevovy. V Rumjancevově 

ulici budou probíhat práce na přechodech pro chodce u křižovatek s ulicemi Voroněžská a Sokolská. V 

důsledku permanentně probíhající koordinace a dobré komunikace stavebních firem bylo možné 

uzávěru Rumjancevovy ulice zkrátit na 4 týdny (7. července až 7. srpna 2011). Svůj podíl na tom má i 

fakt, že teplárna upustila od plánovaného překopu u ulice Voroněžské.  

 Firma STRABAG, která pro SML zajišťuje opravu povrchu komunikací, začíná v místech, kde skončili s 

opravami síťaři, s obnovou povrchů. Jedná se o ulici Liliovou (od ulice 5. května po ulici Řeznickou) a 

ulici Kavčí. 

Na opačné straně lokality, v ulici U Náspu, se rozbíhají práce na opravách sítí. Pro realizaci přeložky 

kanalizace bude na konci června odpojen středotlaký plynovod.  

 V průběhu stavebních prací informovali pracovníci stavebních firem, dozorující firmy i strážníci 

Městské policie řidiče, kteří „přehlédli“ velkoplošné tabule umístěné ve všech vjezdech do lokality, o 

nastavených pravidlech provozu na stavbě i o možnostech náhradního parkování. Čas na 

rozmyšlenou využil každý podle svého. Vozidla neukázněných řidičů, která přes všechna varování v 

ulicích nadále parkovala a znemožňovala stavebním strojům řádně pracovat, byla odtažena. Tuto 

možnost bude stavba využívat i nadále, a to jak s využitím techniky policie, tak s využitím techniky 

soukromých firem, které jsou schopny staveniště vyčistit i od velkých terénních vozů. 

 

V Liberci 20. června 2011 

 


