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Tisková zpráva 
Vnitroblok v Okružní ulici 

si vylepší místní obyvatelé sami  
 

Rozlehlý vnitroblok, tvořený domy v ulicích Metelkova, Okružní a Jungmannova, který před lety 

plánovalo město Liberec vlastníkům bytů prodat, promění na hřiště pro děti a relaxační plochy pro 

ostatní zdejší občanské sdružení Dvoreczech.  

Plocha, již vlastní město, nyní slouží k divokému parkování místních obyvatel. Zarůstá trávou, kupí se 

zde odpadky a dožilé, rozbité herní prvky začínají být pro děti nebezpečné. V minulosti žádali majitelé 

bytů město, aby vnitroblok na vlastní náklady revitalizovalo. Na koupi pozemku se totiž nebyli 

schopni dohodnout. Nyní přišlo místní občanské sdružení Dvoreczech s návrhem, že městský 

pozemek upraví lidé ze sdružení sami za vlastní finance. Mělo by zde vzniknout hřiště pro děti a 

mládež i odpočinkové plochy pro ostatní obyvatele. 

Svůj nápad zušlechtit po léta zanedbávaný vnitroblok představili lidé ze sdružení Dvoreczech ve 

čtvrtek 19. září náměstku primátorky pro ekonomiku Jiřímu Šolcovi. Tomu se jejich projekt líbil. 

„Tento pozemek zůstal paradoxně městu i poté, co byly okolo stojící domy privatizovány. V roce 2006 

se město Liberec pokusilo pozemek prodat. Zastupitelé ale nakonec podlehli tlaku místních obyvatel a 

vnitroblok ponechali ve vlastnictví města s tím, že rezidenti budou o něj pečovat,“ vysvětlil náměstek 

Jiří Šolc. To se ovšem nestalo, a tak neutěšenou situaci kolem vnitrobloku řeší současné vedení 

města. 

„Byl jsem tehdy jedním ze zastupitelů, kteří navrhovali neprivatizovat daný pozemek. Věřil jsem, že se 

lidé, kteří zde bydlí, o něj začnou starat. Nyní jsem už jako náměstek napsal vlastníkům bytových 

jednotek a opakovaně je vyzval k řešení situace,“ řekl náměstek Jiří Šolc.  

Na výzvu náměstka Šolce zareagovali lidé okolo jednoho z místních, Davida Jirouška, a založili 

občanské sdružení Dvoreczech. Sdružení navrhlo Statutárnímu městu Liberci, že si plochu bezplatně 

vypůjčí a bude se o ni starat. A za své peníze je vylepší. 

„Vítám jakoukoli snahu, která povede k vyřešení letitého problému. Sdružení držím palce, aby se jim 

jejich záměr povedl,“ dodal náměstek. 

Sdružení Dvoreczech bude mít ustavující setkání v neděli 22. září od 18.00 hodin ve vnitrobloku 

domů. Zájemci, kteří chtějí pomoci, mohou volat přímo Davidu Jirouškovi, telefon: 723 254 490, 

anebo mu psát na mailovou adresu: dvoreczech@seznam.cz. 

V okolních domech je dohromady přibližně 600 bytů. 
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