
 

Tisková zpráva 
 

Rochličtí o zeleň nepřijdou 
 

Projekt Revitalizace Rochlice je projektem spolufinancovaným ze zdrojů EU, Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a realizovaný městem v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 

Regenerace sídliště Rochlice.  

V současné době byly zahájeny první kroky realizace tohoto projektu tzn. příprava staveniště. 

Projektovou dokumentaci pro tento projekt zpracoval architektonický atelier Bílek associates pod 

vedením Ing. arch. Petra Bílka. Tato projektová dokumentace byla několikrát představována 

obyvatelům sídliště v ZŠ Dobiášova, projednávána s osadním výborem i v prostorách radnice. 

Příprava staveniště především znamená kácení dřevin a odstranění stávajícího mobiliáře, v rozsahu 

dle zpracované projektové dokumentace. 

Stavební objekty SO 11 a SO 12 – kácení dřevin a sadové úpravy zpracoval Ing. Samuel Burian, 

autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Dle projektu bylo navrženo k pokácení 

větší množství vzrostlé zeleně. Dřeviny byly určeny k odstranění z více důvodů – především bude 

dotčen úpravou komunikací, výstavbou parkovacích stání a kolizí s inženýrskými sítěmi. Dále při 

řešení celého prostoru a zejména při budování nových hřišť dojde ke změně nivelety terénu a 

docházelo by k obnažení dřevin či jejich „utopení“ do terénu.  

Město si je vědomo následků zásahu do zeleně v takovémto rozsahu. Odbor technické správy 

veřejného majetku Magistrátu města Liberec (dále jen TS) i přes opětovné prověření počtu dřevin 

určených projektantem ke kácení si byl vědom i záporných reakcí občanů s kácením dřevin v 

předmětné lokalitě a společně se zhotovitelem stavby se rozhodli, že nebudou v plné šíři respektovat 

projekt tzn., že odbor TS nenechal pokácet některé dřeviny.  

Jednalo se především o lipovou alej podél centrální cesty. Tato alej zde byla vysázena před necelými 

20 lety a její současná sadovnická, ekologická i estetická hodnota je značná. Dle projektové 

dokumentace komunikací, inženýrských sítí a dále též s výhledem na předpokládaný značný vzrůst 

ponechaných dřevin (jedná se o lípy velkolistou a srdčitou) byly vybrány dřeviny, které zůstanou 

ponechány a nadále budou součástí zeleně sídliště. Z 35 lip této aleje bylo zachováno 11 lip. Dále byly 

ponechány některé solitérní dřeviny a některé jehličnaté dřeviny ze skupin stromových porostů.  

Součástí projektu je i návrh nových sadových výsadeb: alejové stromy 72 ks, solitérní stromy 58 ks, 

solitérní keře 125 ks, keřové skupiny 5020 ks, keře na živé ploty 584 ks, trvalky 860 ks a popínavé 

rostliny 38 ks. 



Zhotovitel stavby pod bedlivým dohledem zástupců města bude přistupovat k celé realizaci projektu 

a především k sadovým úpravám maximálně obezřetně, tak aby došlo ke zdárnému dokončení díla a 

spokojenosti obyvatel sídliště. 

Liberec 20. Června 2011 

 


