Tisková zpráva
Poklepání základního kamene projektu
Revitalizace Rochlice

Ve středu dne 8. června 2011 proběhlo slavnostní zahájení projektu Revitalizace Rochlice. Tento
projekt bude spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Projekt „Revitalizace Rochlice“ je stěžejní
projekt jednoho ze tří integrovaných plánů města - tzv. „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec –
Regenerace sídliště Rochlice“, který si klade za cíl nejen revitalizovat veřejná prostranství, ale i
podpořit vlastníky v regeneraci stávajících bytových domů.
Zahájení projektu se formou poklepání základního kamene stavby ujal za investora zakázky
(Statutární město Liberec), Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou
infrastrukturu, společně s Davidem Novotným, pověřeným zastupováním vedoucího odboru
technické správy veřejného majetku SML a Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem Odštěpeného závodu
oblast Čechy východ společnosti EUROVIA a.s.
EUROVIA a.s. bude pro SML realizovat stavební část projektu, coby vítěz výběrového řízení s
nabídkovou cenou 38,5 milionu korun bez DPH. Technický dozor investora bude zajišťovat firma
INVESTING CZ, spol. s r.o.
Hlavním cílem projektu „Revitalizace Rochlice“ je navázání na již započatou revitalizaci veřejných
prostranství sídliště a její pokračování v oblasti centrálního parku a v přilehlých rondelech.
Revitalizace veřejných prostranství spočívá především v obnově stávajících pozemních komunikací, v
nezbytných přeložkách a úpravách inženýrských sítí, odvodnění komunikací, obnově veřejného
osvětlení, úpravě veřejné zeleně, vybavení veřejných prostranství novým mobiliářem a rekonstrukcí a
výstavbou hřišť, jak pro nejmenší, tak i sportovně pojatých hřišť pro mládež. Prostor centrálního
parku bude rovněž vybaven trasou pro cyklisty a bruslaře i odpočinkovými prostorami s lavičkami.
Celé toto prostředí pak bude zvelebeno o vodní prvek, který dotvoří tuto relaxační zónu. Centrální
park se tak stane plochou uzpůsobenou pro kvalitní trávení volného času.
V prvé řadě se stavba zaměří na revitalizaci centrálního parku a následně se práce přesunou do
přilehlých rondelů. Ještě dnes od 16.00 hodin též proběhne ve školní jídelně ZŠ Dobiášova
seznámení občanů s navrženým postupem realizace tohoto projektu. Občané budou rovněž
informováni o obsahu a rozsahu stavebních úprav, případných omezeních v průběhu výstavby.
Dokončení prací v oblasti centrálního parku by mělo dojít dle plánu na podzim tohoto roku.

Během projektu dojde k úpravě ploch v celkové výměře téměř 40 000 m2, přičemž více jak 2 500 m2
je z toho ploch určených cyklistům. Upraví se přes 4 600 m2 chodníků, zrekonstruují se a přibydou
sportovní a dětská hřiště s odpočívkami, kterých budou mít obyvatelé této lokality po skončení
stavby k dispozici celkem 13. Najdou zde i 2 architektonické prvky, jednu fontánu a zpříjemňovat
pobyt jim bude celkem téměř 9 000 keřů a 130 stromů.

V Liberci 8. června 2011

