
 

Tisková zpráva 
Začíná revitalizace Soukenného náměstí  

 
 

Již tento pátek 11. května začne v Liberci revitalizace Soukenného náměstí, která Liberečanům 

přinese oživení dolního centra města. Do konce letošního roku zde vznikne odpočinková zóna 

s lavičkami a parkem rozděleným na několik částí. Přestavba přinese také více zeleně. Oproti 

původnímu plánu se však na náměstí neobjeví vodní fontána. Vedení města ještě zvažuje možnost 

uzavření Revoluční ulice pro průjezdní automobilovou dopravu, čímž by došlo k rozšíření pěší zóny.  

Do konce července bude na náměstí probíhat vnější úprava stávajících veřejných toalet (včetně 

provedení hydroizolace), odstranění květníků, přesadba zeleně, přeložky a přípojky sítí. V srpnu začne 

druhá etapa, během níž přijdou na řadu hlavně rekonstrukce komunikací. Pro motoristy se uzavře 

průjezd z Pražské a Revoluční ulice na Soukenné náměstí. „Na dobu nezbytně nutnou proto vznikne 

před Soukenným náměstím obratiště. Ulice Barvířská a Široká budou zjednosměrněny. Ještě se bude 

rozhodovat, zda tento dopravní systém zachováme i po dokončení revitalizace,“ řekl náměstek 

primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin s tím, že průchod pro pěší 

přes náměstí zůstane vždy v omezené míře zachován.  

Stavební práce se dotknou také provozu přilehlých restaurací, které umísťují na chodníky před své 

provozovny předzahrádky. Ty budou moci zůstat otevřené až do konce července. Znovu se 

předzahrádky na náměstí vrátí po skončení úprav pěší zóny.  

V souvislosti s revitalizací Soukenného náměstí se Statutární město Liberec zabývá otázkou, zda 

uzavřít pro průjezdní automobilovou dopravu přilehlou Revoluční ulici. Mohl by zde platit podobný 

režim, jaký je již delší dobu zavedený v Pražské ulici. Došlo by tak k rozšíření a propojení současné 

pěší zóny mezi Soukenným náměstím a náměstím Dr. E. Beneše, což by přispělo k větší bezpečnosti 

chodců.  

Město chce znát názor obyvatel, a proto na svých webových stránkách www.liberec.cz spustilo 

anketu, kde návštěvníci webu hlasují, zda s rozšířením pěší zóny do Revoluční ulice souhlasí, či 

nikoliv. Hlasovat zde bude možné do pondělí 21. května do 8.00 hodin.  

Soutěž na rekonstrukci Soukenného náměstí vyhrála v roce 2010 stavební firma SYNER, s.r.o. s 

nejnižší nabídkovou cenou 17,1 milionu korun s DPH. Aby město příliš nezatížilo naráz svůj rozpočet, 

dohodlo se se společností na dodavatelském úvěru a rozdělilo platbu do dvou let. Letos tak SML 

zaplatí 7 milionů, zbytek uhradí v příštím roce. „Vzhledem k možnostem ročního rozpočtu města a 

celkové ceně stavebního díla je domluvený úvěr s čtyřprocentním úrokem velmi dobrý kompromis. 

Uzavření staveniště na jeden rok a dokončení stavby v roce následujícím by bylo dražší,“ vysvětlil 

ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc.  



Tři miliony korun přidala městu na revitalizaci společnost Multi Development, která u náměstí 

postavila obchodní centrum Forum. 

 

V Liberci 10. května 2012 


