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Důvodová zpráva 
Statutární město Liberec obdrželo dne 7.3.2011 petici týkají se problematiky bezpečného 
přístupu chodců na sídliště Kunratická Východ. Předmětem petice je zřízení bezbariérového 
přístupového chodníku na komunikaci Olbrachtova, a to zejména jako přístupovou cestu k 
bytovým domům č.p. 619, 620, 643 a 644, k ZŠ Kunratická a k MŠ Korálek. Autory petice 
jsou Ing. Milada Krejsová, Olbrachtova 619, 460 15 Liberec 15, Vladimíra Jurigová, Aloisina 
Výšina 645/55, 460 15 Liberec 15 a Zbyněk Velek, Sněhurčina 707/67, 460 15 Liberec 15. 
Tato petice navazuje na dvě zamítavá stanoviska odboru technické správy veřejného majetku 
(odboru TS) v předmětné problematice. První podnět paní Ing. Krebsové ve věci zřízení 
bezbariérového přístupu byl odboru TS doručen dne 6.4.2010, na tento podnět bylo reagováno 
a bylo navrženo (příloha číslo 4), že v rámci zpracování projektové dokumentace pro 
bezbariérové vchody do domů bude odbor TS připraven jednat v této věci. Dále odbor TS 
zajistil realizaci osazení stávající přístupové cesty dvoumadlovým ocelovým zábradlím pro 
snazší přístup. Dne 18.10.2010 byla doručena navazující žádost Ing. Krebsové, která 
požadovala zařazení realizace stavby bezbariérového komunikace pro pěší do IPRM Rochlice. 
Odbor TS reagoval (příloha číslo 5) zamítavým stanoviskem, kdy byla tato žádost zamítnuta 
s ohledem na platné legislativní podmínky pro výstavbu komunikací pro chodce a nemožnost 
zařadit tuto stavbu do IPRM Rochlice. 
Přístup k bytovým domům je řešen pomocí chodníku, který využívá rampové schodiště pro 
vyrovnání převýšení, tento chodník byl na žádost obyvatelů této lokality osazeno madlovým 
zábradlím pro snazší přístup. Tato přístupová cesta řeší vysoké převýšení v lokalitě pomocí 
tzv. rampového schodiště, které má větší délku stupnice a nízkou výšku podstupnice, tak aby 
po nich bylo možné chodit bez velké fyzické námahy.  Další přístupovou cestu k těmto 
bytovým domům, ZŠ Kunratická a MŠ Korálek tvoří komunikace Aloisina Výšina, která je 
v předmětné lokalitě koncipována jako bezbariérová se smíšeným provozem chodců a 
cyklistů.  
 
Ze strany petičního výboru je požadováno vybudování další přístupové cesty od autobusové 
zastávky, a to po komunikaci Olbrachtova podél které v předmětné lokalitě není chodník. 
Petiční výbor požaduje bezbariérový přístup ke všem výše uvedeným číslům popisným, k MŠ 
Korálek a ŽŠ Kunratická. Tento požadavek je podpořen vyjádřením Národního institutu pro 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI, příloha 
číslo 2), kdy toto vyjádření je souhlasné, ale pouze na část přístupové cesty podél komunikace 
Olbrachtova, která však neřeší komplexí přístup ke všem požadovaným objektům. K těmto 
požadavkům má OTSVM následující připomínky: 
 

1. Bytové domy nemají bezbariérový přístup 
 

Bytové domy Olbrachtova č.p. 619 a 620 a Aloisina Výšina č.p. 643 a 644 mají vstup řešen 
pomocí prudkého schodiště, které rozhodně neumožňuje bezbariérový přístup do 
předmětných domů. Tato schodiště jsou ve vlastnictví jednotlivých bytových družstev. Bez 
existence projektu, který bude řešit bezbariérový přístup do domů není možné účinně napojit 
systém pěší dopravy k předmětným domům. Smysl by mělo pouze bezbariérové řešení celé 
lokality, a to za podmínky bezbariérových přístupů do jednotlivých domů, které jak je patrné 
z vyjádření NIPI, je možné realizovat pouze za pomocí zdvihací plošiny nebo bezbariérové 
rampy a dále je nutné upravit vchodové prostory včetně dveří. 
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2. Parkování před bytovými domy 
 
Zřízením přístupových chodníků k jednotlivým domům dojde k výraznému omezení 
parkovacích ploch před těmito domy. V současnosti jsou tato parkoviště úplně zaplněna 
parkujícími vozidly, a to zejména obyvateli těchto bytových domů. Pokud by byl zřízen 
chodník, tak pouze na úkor cca. 20 parkovacích míst, což je téměř 50% parkovací kapacity.  
 

3. Podélný sklon komunikace Olbrachtova 
 
Platná legislativa umožňuje pro komunikaci pro pěší maximální podélný sklon do 8,33%. 
Místním šetřením za pomocí měření nivelačním přístrojem byly zjištěny podélné sklony 
v rozmezí od 11% do 13%. Platná legislativa sice umožňuje udělení vyjímky k tomuto 
ustanovení, ale v tomto případě nelze považovat tento chodník za plně bezbariérový a je nutné 
ho doplnit 3 madlovým zábradlím. Nelze však zaručit, že by toto řešení předmětnou situaci 
zlepšilo a nebylo by nutné i přesto použít vyrovnávkové rampové schodiště. V rámci celého 
řešení bezbariérového přístupu je nutné dále uvažovat o 2 místech pro přecházení, které 
budou muset odpovídat platné legislativě, a to tedy včetně nasvětlení a bezbariérových úprav. 
Toto požadované řešení si z těchto důvodů vyžádá vysoké investiční náklady na tuto stavební 
akci. 
 

4. Finanční náklady realizace 
 
Realizace komplexního přístupu ke všem objektům zmíněným v petici by si vyžádal 
investiční náklady cca. 1 000 000 Kč. Částečné řešení navržené NIPI by si vyžádalo investiční 
náklady cca. 500 000 Kč, ale neřeší celou oblast komplexně včetně bezbariérových přístupů 
ke Všem zmíněným objektům. Odbor TS v roce 2011 realizuje projektové dokumentace a 
inženýrské studie k několika komunikacím pro chodce (Plátenická, Uralská – Kubelíkova, 
Krásná Studánka, Americká, Na Pískovně, Dětská atd.), kdy v těchto lokalitách se jedná 
zejména o bezpečnostní závady, které bezprostředně ohrožují chodce a není zde prokazatelně 
jiná přístupová cesta, a proto mají tyto akce větší prioritu než požadovaní komunikace pro 
pěší. 
 
Rada města dne 5.4.2011 pod číslem usnesení  238/2011 schválila  v příloze č. 6 přiložený 
návrh odpovědi, který odbor  TS odeslal  petičnímu výboru zastoupeným Ing. Krebsovou a 
dále odbor TS zařadil další přípravu této akce do návrhu plánu činnosti na příští období. 
 
 
 
Přílohy: 
Č. 1) Petice (podací číslo CJ MML 042561/11) 
Č. 2) Vyjádření NIPI 
Č. 3)  Korespondence s Ing. Krebsovou číslo 1 
Č. 4) Korespondence s Ing. Krebsovou číslo 2 
Č. 5) Situace, návrh řešení a fotodokumentace 
Č. 6) Odpověď  na petici pí. Krebsové 
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Příloha č. 1 – Petice 
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 Příloha č. 2 – Vyjádření NIPI 
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Příloha č. 3 – Korespondence s Ing. Krebsovou číslo 1  
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Příloha č. 4 – Korespondence s Ing. Krebsovou číslo 2   
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Příloha č. 5 – Situace, návrh řešení a fotodokumentace 
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Místa pro přecházení 
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Příloha č. 6 - Odpověď  na petici pí. Krebsové 
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