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Na 4. jednání Zastupitelstva města Liberec dne 29. dubna 2010 byl vznesen dotaz ve věci  
opravy demontované lávky spojující ulice Nad Údolím a Českou. Odbor technické správy 
veřejného majetku MML pro zastupitele připravil k této věci podrobnou informaci.    
 
Lávka spojující pěší stezku mezi ulicemi Českou a Nad Údolím byla ve vlastnictví 
statutárního města Liberec. Předmětná lávka ovšem nebyla v evidenci tehdejšího správce 
mostů tj. TSML a.s. a technického odboru MML a tudíž na ní nebyla za dobu své existence 
prováděna žádná údržba a pravidelné mostní prohlídky. Při opětném převzetí správy 
komunikací a mostů ve vlastnictví statutárního města Liberec společností TSML a.s. v měsíci 
květnu 2006 byla provedena inventarizace skutečných stavů mostních konstrukcí včetně 
zjištění jejich aktuálního stavebně-technického stavu. Při inventarizaci bylo zjištěno, že 
v evidenci chyběly 3 ks mostních konstrukcí, které byly v havarijním stavu. Jednalo se o 
silniční  most na ulici Nad Údolím, propustek na ulici Londýnská a výše uváděná lávka Nad 
Údolím. Propustek na ulici Londýnské byl opraven v roce 2006, silniční most Nad Údolím 
(na základě žádosti zastupitelů města) byl opraven v roce 2007. Lávka pro pěší na ulici Nad 
Údolím byla v lednu roku 2007 pro svůj havarijní stav a rovněž absenci záchytných zařízení 
pro pěší zdemolována bez náhrady. Požadavek ze strany TSML a.s. na obnovu lávky nebyl ze 
strany odboru komunálních služeb akceptován a v roce 2007 byl vyňat z plánu oprav 
mostních konstrukcí. 
Za dobu odstranění předmětné lávky nebyla doručena na TSML a.s. a posléze ani na odbor 
technické správy veřejného majetku MML žádná písemná a ani ústní žádost na obnovu 
předmětné lávky. Z technického hlediska je nutno uvést, že část původní konstrukce lávky se 
rovněž nacházela na pozemcích soukromých vlastníků a šíře příjezdové cesty neumožňuje 
zásobování stavby předmětné lávky bez předchozího souhlasu vlastníků přilehlých 
pozemkových parcel. V roce 2008 žádal jeden z vlastníků přilehlé pozemkové parcely cesty 
k předmětné lávce od ul. Nad Údolím o odkup pozemku včetně cesty k lávce do soukromého 
vlastnictví. Této žádosti nebylo se strany města Liberce vyhověno. 
 
V příloze je přiložena situaci umístění původní lávky a fotky předmětné lávky z roku 2006 
před její demontáží. 
 
 V současné době není obnova lávky zařazena mezi priority odboru technické správy 
veřejného majetku, nakonec její neexistence není ani předmětem stížností či podnětů. Pokud 
by členové zastupitelstva považovali za nutné lávku bezodkladně obnovit, je toto 
pochopitelně – za předpokladu posílení rozpočtu na tuto obnovu – možné. 
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