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Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice (IPRM) má za sebou 
již čtyřletou dobu realizace.  

IPRM se skládá ze dvou základních částí:  

1. Regeneraci bytových domů – zde jsou realizátory projektů vlastníci bytových domů 

2. Revitalizaci veřejných prostranství – zde je realizátorem projektů Statutární město Liberec 

Za uplynulé časové období se podařilo podpořit projekty žadatelů ve výši 226,5 mil. Kč 
(celkových způsobilých výdajů projektů) a současně žadatelům, kteří přesně splnili 
podmínky, byla proplacena dotace více než 81 mil. Kč z prostředků ERDF (Evropský fond 
pro regionální rozvoj).  

Ve hmatatelných výstupech pak toto číslo představuje již 1.678 regenerovaných bytových 
jednotek a 47.356 m2 plochy revitalizovaného území – což mimo jiné znamená splnění a 
přesažení úrovně indikátorů požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro naše 
IPRM. 

Vlastníci bytových domů mají na 55 projektů již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
dalších 29 projektových žádostí připravují jejich žadatelé k odevzdání na Centrum pro 
regionální rozvoj ČR.  

Navíc v alokaci IPRM ještě zbývá cca 50 mil. Kč z prostředků ERDF – 10 mil. Kč je nyní 
nabízeno ve výzvě č. 7 na regeneraci bytových domů, která bude uzavřena 28.2.2013. Jedná 
se pravděpodobně o poslední výzvu do oblasti regenerace bytových domů, neboť nově 
rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být ze strany MMR vydáno do konce roku 2013 tzn. 
předložení projektových žádostí do 31.7.2013 na příslušnou pobočku Centra pro regionální 
rozvoj. (Projektů v oblasti revitalizace veřejných prostranství se toto omezení netýká.) 

Město již realizovalo 4 projekty na revitalizaci veřejných prostranství 

 

Název Revitalizace Rochlice 
- hřiště U Potůčku 

Revitalizace Rochlice 
– ul. Burianova  

Revitalizace Rochlice  Revitalizace Rochlice 
– ul. Haškova  

Rok ukon čení 
realizace 

2011 2011 2012 2012 

Předpokládané 
výdaje stavby dle PD 

627 768 2 073825 84 402 346 19 942 104 

Celkové výdaje 734 900 1 542 411 49 598 913 11 384 215 

Celkové zp ůsobilé 
výdaje 

660 000 1 542 411 49 466 911 10 928 214 

Celková dotace  561 000 1 311 049 42 046 875 9 288 982 

(grafické znázornění lokace těchto projektů je uvedeno v příloze) 

Současně s těmito projekty, které byly financovány přímo z prostředků IPRM, byly ještě 
z prostředků Operačního programu Životní prostředí financovány rekonstrukce (zateplení) tří 
mateřských školek.  



V realizaci je nyní projekt Revitalizace Rochlice – kamerový systém s projektovanými výdaji 
2 680 000 a předpokládanou výší dotace 2 278 000.  

Nyní je zpracovávaná za účasti veřejnosti projektová dokumentace na zbylé nerevitalizované 
části sídliště (lokalita Žitná, lokalita kolem DPS, chodník v ul. Burianova část ul. Ježkova)  
Své připomínky mohli občané podávat od 23.1. do 5.2. 2013, došlé připomínky občanů byly 
následně posouzeny a jsou zapracovávány do projektové dokumentace.  

Navržené řešení lokalit: 

 

      

 



Přehled již revitalizovaných ploch 

 
 

Revitalizace Rochlice - 
hřiště U Potůčku 

Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova  

Revitalizace Rochlice  

Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova  

Zóna revitalizovaná před 
IPRM 


