Tisková zpráva
Liberečané se dočkají přechodu u
knihovny v Rumjancevově ulici
Statutární město Liberec připravuje v letošním roce realizaci dalších 4 bezpečných přechodů
pro chodce, a to v rámci realizace akcí Nerudovo náměstí – oprava komunikací a ZŠ Ostašov,
stavební úprava křiţovatky ulic Ostašovská – Křiţanská.
V rámci rekonstrukce komunikací Nerudovo náměstí vzniknou přes komunikaci
Rumjancevova a rameno křiţovatky vedoucím od komunikace Sokolská 2 přechody pro
chodce.
„Realizován bude zejména veřejností dlouho poptávaný přechod pro chodce u Krajské
vědecké knihovny, který bude sloužit pro bezpečné převedení pěší dopravy přes rameno
křižovatky komunikace Rumjancevova. Součástí realizace tohoto přechodu pro chodce je jeho
clonové nasvícení, a to včetně bezbariérových úprav. Dále dojde k obnově a nasvícení
přechodu pro chodce přes rameno křižovatky vedoucím od komunikace Sokolská. Oba dva
přechody pro chodce budou zvýrazněny příslušným svislým dopravním značením na reflexním
podkladu,“ uvádí Lukáš Martin, náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj a technickou
infrastrukturu.
K realizaci těchto přechodů pro chodce dojde v červenci – srpnu 2011, a to během
v současnosti probíhající uzavírky komunikace Rumjancevova, kdy dodavatelem
odpovědným za realizaci je firma STRABAG, a.s. Cena za stavební objekt SO 102 ÚPRAVA
KŘIŢOVATKY A NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE U KNIHOVNY, jehoţ součástí je
úprava některých částí křiţovatky – chodníkové plochy, částečně konstrukční vrstvy vozovek,
rekultivace přilehlých ploch a zmíněné 2 přechody pro chodce, činí zhruba 631 000 Kč.
Další dva přechody pro chodce a místo pro přecházení vzniknou na komunikaci Ostašovská,
kdy důvodem pro realizaci projektu je odstranění bezpečnostní závady. V dubnu 2009 obdrţel
odbor dopravy Magistrátu města Liberec od Dopravního inspektorátu Liberec upozornění na
komunikační závady, v němţ byl upozorněn na přechody pro chodce, „u kterých je nutné
přijmout opatření ke splnění podmínek příslušných technických norem a předpisů tak, aby
byla zajištěna bezpečnost chodců na těchto přechodech“. Upozornění se týkalo přechodů
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u kterých chybí nebo je nedostatečné osvětlení
u kterých chybí nebo je nedostatečné dopravní značení
s přílišnou délkou
se špatnými rozhledovými poměry
nemajících opodstatnění vzhledem k poptávce po přecházení
majících nevhodnou vzájemnou vzdálenost
v místech s velkou intenzitou motorové dopravy

V případě křiţovatky ulic Ostašovská a Křiţanská (a Švermova), která má nevhodné
uspořádání a přechody nesplňují podmínky příslušných technických norem a předpisů, je ve
výše uvedeném upozornění doporučeno zpracovat projektovou dokumentaci a realizovat
úpravy.
„V bezprostřední blízkosti křižovatky je ZŠ a MŠ. Podle Digitálního dopravního modelu
města Liberec (studie zpracovaná v r. 2009 firmou CityPlan Praha) je dopravní komunikační
zatížení (průměrný počet vozidel za 24 hodin) 1.250 ks,“ vysvětluje Lukáš Martin.
V současnosti je předmětná zakázka realizována společností 1. Jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o. a v rámci stavby vzniknou dva dělené přechody pro pěší, jedno místo pro
přecházení, nová odstavná plocha, zastávky autobusů MHD včetně přístřešků, odvodnění
plochy křiţovatky a clonového nasvícení přechodů pro pěší. Realizace dvou dělených
přechodů pro pěší, zastávek autobusů MHD včetně přístřešků, odvodnění plochy křiţovatky a
clonového nasvícení přechodů pro pěší. Celková cena stavební realizace je 1 247 400 Kč.
Co se týče postupu prací na lokalitě Nerudova náměstí, pak průběţná koordinace souběţně
probíhajících staveb i schopný dozor na straně jedné i zodpovědný přístup zhotovitelských
firem provádějících opravy inţenýrských sítí na straně druhé jsou příčinou toho, ţe byl
dodrţen důleţitý termín – znovuotevření Šamánkovy ulice k 30.6.2011.
„Povrch této komunikace včetně obnovení prahu na přechodu u ústí ulice Na Kopečku bude
proveden později, souběžně s realizací obnovy povrchů okolních ulic. Je zřejmé, že prostředky
vkládané do přípravy stavby byly vynaloženy účelně,“ objasňuje současnou situaci náměstek.
Na staveništi „pomáhají“ i spoluobčané. Viz přiloţená fotografie:
Svérázný výklad DZ (ulice U Náspu u křižovatky s Voroněžskou)

