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Důvodová zpráva: 
Dne 19.11.2013 byl odboru správy veřejného majetku doručen hromadný podnět (nazvaný 
„petice“), obyvatel Hvězdné ulice č.p. 489-492 o řešení nevyhovujícího přístupu k domu.  
Podnět s názvem petice byl posouzen odborem právním a veřejných zakázek s konstatováním, 
že se nejedná o petici dle zákona č. 85/1990 viz. příloha č.4, z tohoto důvodu jej evidujeme 
jako hromadný podnět občanů. Svůj podpis za zřízení přístupové cesty resp. chodníku a 
schodiště připojilo 88 občanů. 
 
Hromadný podnět občanů Hvězdné ulice má za cíl podporu opravy chodníku kolem domu č.p. 
492, který by propojoval ulice Oblačná a Hvězdná, který vyžaduje částečné přebudování na 
schodiště. V současné době je přístup k domu č.p. 492 zajišťován z komunikace Hvězdná 
případně propojujícím chodníkem z Oblačné vedoucím mezi domy č.p. 491 a 492 viz příloha 
č. 2, ze které je zřejmý stávající chodník se schodištěm mezi domy č.p. 491 a 492. Červenou 
barvou je znázorněna orientační trasa občany požadovaného chodníku se schodištěm kolem 
domu č.p. 492 kde se nyní nachází pouze vyšlapaná cestička. 
 
Koncem roku 2012 se organizátoři hromadného podnětu zúčastnili dne otevřených dveří 
primátorky města Liberce, kde přednesli svůj požadavek. Na základě tohoto setkání vznik 
dopis od paní Primátorky ze dne 17.12.2012 (viz. příloha č. 2 hromadného podnětu), ve 
kterém je uveden předpoklad zpracování dokumentace v roce 2013 a možnost realizace v roce 
2014, pokud bude akce podpořena přidělením finančních prostředků. 
Dle předběžného odhadu činí náklady na opravu předmětného chodníku předpokládané šíře 
2m se schodištěm, terénními úpravami a dalšími souvisejícími pracemi cca 500 tis. Kč 
vč. DPH.  
 
Tento podnět byl předložen na 8. zasedání mimořádné rady města konané dne 17.12.2013. 
Usnesením č. 1043/2013 bylo schváleno následující:  
 

Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná u 
domu č. p. 492/23 
 
Rada města po projednání 
b e r e n a v ě d o m í 
hromadný podnět občanů domu Hvězdná č. p. 489-492 ve věci zřízení nového chodníku, 
přijatý 
dne 19.11.2013 podatelnou Statutárního města Liberec pod č. j. CJ MML 179599/13 
s c h v a l u j e 
Variantní řešení: 
Variantu A 
Zajištění opravy chodníku, včetně jeho částečného přebudování na schodiště a dalších 
potřebných 
úprav na pozemku p. č. 1016/1 k. ú. Liberec kolem domu Hvězdná č. p. 492, 
 

 
 
Přílohy: 
č. 1 - Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná  
č. 2 – Situace s vyznačením úseku a detailní ortofotosnímek 
č. 3 – Fotodokumentace  
č. 4 – Posouzení, zda se nejedná o petici 
č. 5 – Úvodní list do zastupitelstva města Liberce 



Příloha č.1 – Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná  
 

 



 
 
 
 
 
  



Příloha č.2 – Situace s vyznačením úseku a detailní ortofotosnímek 

 
 

 
 
 
 
 



Příloha č.3 – Fotodokumentace  
 

 
 



Příloha č.4 – Posouzení zda se nejedná o petici  

 
 
 


