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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
změnu studie „Liberec - Staré Pavlovice“  spočívající v nahrazení kruhové křižovatky ulic 
Polní – Selská – Na Mlýnku dvěmi křižovatkami stykovými. 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 
 V roce 2004 zadalo Statutární město Liberec vypracování urbanistické studie „Liberec 
– Staré Pavlovice“ /08/2004/. Potřeba studie byla vyvolána mimo jiné nutností stanovení kon-
cepčního řešení dopravy v dané oblasti. Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 
30.11.2004 svým usnesením č. 181/04 studii schválilo a zároveň uložilo podle studie rozho-
dovat. V dané lokalitě své investiční záměry realizují soukromé právní subjekty. Při rozhodo-
vání v území nebyla žádnému stavebníkovi na ulici Polní, která je páteřní komunikací, ulože-
na povinnost vybudování komunikace Polní včetně kruhové křižovatky.  
 V současné době vzhledem k nutnosti řešení dopravní situace (nelze zkolaudovat ně-
které stavby) je hledáno řešení pro odstranění dopravních závad. 
 Firma M – stavby s.r.o. Liberec zastoupená panem Mikešem podala žádost na odsou-
hlasení předloženého řešení pomocí dvou stykových křižovatek. Materiál byl předložen do 
porady vedení konané dne 26.3.2010 s tím, že vybudování křižovatek bude pouze dočasné 
řešení a později se vybuduje kruhová křižovatka. Na základě odsouhlasení v poradě vedení 
bylo dne 19.4.2010 podáno Statutárním městem Liberec odvolání k vydanému územnímu 
rozhodnutí, bylo požadováno, že nové dopravní řešení pomocí dvou stykových křižovatek 
bude pouze stavbou dočasnou. Pro stavební úřad takto odsouhlasené řešení není akceptovatel-
né a požaduje provedení dvou stykových křižovatek jako trvalé. Z důvodu schválení studie 
v roce 2004 zastupitelstvem města je nutné opětovně předložit materiál k rozhodování do za-
stupitelstva. Pro řešení dané situace je navrženo, že bude odsouhlaseno předložené řešení 
dvou stykových křižovatek od firmy M – stavby s.r.o. Liberec jako stavby trvalé. Firma M – 
stavby s.r.o. Liberec tyto stavby vybuduje. 
 V následujících letech v rámci finančních možností rozpočtu bude přesto Statutárním 
městem Liberec zadáno vypracování studie, která prověří řešení dopravy v této oblasti, v níž 
bude prověřena potřeba umístění a vybudování kruhové křižovatky na ulici Polní v souvislosti 
s další předpokládanou výstavbou v oblasti. 
 
 Rada města  dne 18.5.2010 souhlasila s návrhem změny schválené studie „Liberec - 
Staré Pavlovice“  spočívající v nahrazení kruhové křižovatky ulic Polní – Selská – Na Mlýnku 
dvěmi křižovatkami stykovými.  
 
 
 

Přílohy: 

- situace „Křižovatka Selská – Polní Liberec“ -  záborový elaborát 

- „Nové prostorové uspořádání křižovatky Selská – Polní, Liberec Staré Pavlovice – územní 
rozhodnutí“  
- výřez z výkresu dopravy z urbanistické studie „Liberec – Staré Pavlovice“ (08/2004) 
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