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Tisková zpráva 
Obyvatelé Ruprechtic se dočkají 

rozšíření parkovacích míst  
 

Hned několik návrhů, kterými by rádi lidé z Ruprechtic vylepšili svou čtvrť, zaznělo na besedě 

vedení města s místními obyvateli. Krom jiného by zde mělo příští rok vzniknout více ploch k 

parkování. 

Projekt na vyřešení dopravní situace v lokalitě ulic Rychtářská, Třešňová a Konopná v libereckých 

Ruprechticích představili zástupci města před několika dny tamním obyvatelům. „Víme, že místní 

trápí zejména nedostatek parkovacích míst. Proto vznikl tento projekt, který bychom chtěli v příštím 

roce také uskutečnit. Abychom ale co nejvíce respektovali požadavky místních, přišli jsme se zeptat na 

jejich názor,“ uvedl náměstek liberecké primátorky Lukáš Martin. „Jsem rád, že jsme získali mnoho 

cenných podnětů,“ dodal. 

Na nedostatek parkovacích míst v ulicích Rychtářská, Třešňová a Konopná upozornili místní obyvatelé 

vedení města před časem dopisem. Radní proto zadali vypracování projektu, který má tuto část 

města řešit komplexně. 

„Vedle parkování projektem řešíme také umístění kontejnerových stání, chodníky a z části i zeleň a 

městský mobiliář,“ uvedl při setkání s občany vedoucí odboru technické správy veřejného majetku 

MML David Novotný. Podle projektu dojde v lokalitě k legalizaci několika desítek v současnosti 

využívaných parkovacích ploch, a zároveň přibude několik desítek nových míst. Nové povrchy 

dostanou silnice i chodníky a chodcům budou k dispozici i chodníky nové. Kontejnerová stání budou 

zakryta typizovanými přístřešky. Přibude i několik odpočinkových zón s lavičkami a odpadkovými koši. 

Lidé na besedě se zástupci města a dodavatele projektové dokumentace vznesli také požadavek na 

terénní úpravy, dále na zvýšení parkovacích míst u panelových domů nebo na doplnění nižší zeleně, 

která by oddělila parkovací plochy od obytných domů. Mezi sebou diskutovali obyvatelé Ruprechtic o 

vymezení obytné zóny a možnosti vpustit do jednosměrné ulice cyklisty v obou směrech. 

„Většinu podnětů, které z diskuse vyplynuly, je možné do projektu zapracovat. Projektanti nyní budou 

připomínky občanů konzultovat s příslušnými orgány a zakreslovat do dokumentace. Později dojde na 

finální schválení a poté budeme potřebnou částku nárokovat do městského rozpočtu.“ uzavřel setkání 

David Novotný. 
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