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Tisková zpráva 
Město Liberec má zájem převzít dopravní 

hřiště zdarma od Libereckého kraje 
 
Jestliže Liberecký kraj nabídne městu Liberci Dětské dopravní hřiště bezúplatně, město jej 

převezme a pustí se i do jeho nezbytných oprav. Tento záměr odsouhlasili liberečtí zastupitelé a 

potvrdili tak rozhodnutí radních z minulého týdne. Reagovali na dopis krajského radního pro 

dopravu Vladimíra Mastníka, který zastupitelům navrhl, aby si dopravní hřiště město převzalo buď 

formou výpůjčky či převodu. V případě, že Liberecký kraj kývne na bezúplatný převod dopravního 

hřiště na statutární město Liberec, mohlo by se hřiště znovu otevřít už 1. září. 

„Víme, že je potřeba provést opravu střechy, vnitřních technických rozvodů a vyměnit okna a oplocení, 

aby byl zajištěn bezpečný provoz areálu,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová. Do oprav bude 

podle odhadů potřeba investovat zhruba 2,2 milionů korun, a město by rekonstrukci rozdělilo na 

dobu tří let s tím, že by opravy probíhaly za plného provozu. První etapa by se mohla uskutečnit už 

tento rok. Další peníze si vyžádají náklady na údržbu a běžný provoz. Vloni činily přibližně 400 tisíc 

korun. 

Radnice bude proto požadovat, aby Liberecký kraj přenechal městu hřiště s přilehlými pozemky 

zadarmo, bez dalších podmínek. „V takovém případě jsme ochotni do oprav areálu investovat. K tomu 

bychom na náklady města zřídili bezpečný přechod pro chodce přes Zhořeleckou ulici, poblíž 

autobusové zastávky,“ upřesnila primátorka s tím, že areál by spravovala Městská policie Liberec, 

která by si zde zřídila své školicí středisko.  

Jestliže by Liberecký kraj nepřistoupil na nabídku města, pak zůstává otevřená varianta vybudovat 

nové Dětské dopravní hřiště ve sportovním areálu ve Vesci. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 



Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

odbor Kancelář primátorky 

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

http://www.liberec.cz/

