Tisková zpráva
Nerudovo náměstí už není jen parkovištěm
Na příjemné místo k relaxaci a odpočinku se za poslední čtyři měsíce proměnilo Nerudovo náměstí
v Liberci. Statutární město Liberec právě dokončilo II. a poslední etapu kompletní rekonstrukce celé
plochy. Jednalo se o takzvanou sdruženou investici, kdy se na opravě podíleli kromě města jako
investora také vlastníci inženýrských sítí. To městu přineslo výraznou úsporu peněz, protože na
celkových částkách za opravy povrchů a za archeologické průzkumy se podílí všechny strany. Za II.
etapu revitalizace náměstí zaplatilo město Liberec 9,25 milionu korun vč. DPH. Stavbu realizovaly
Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.
Celý prostor po dokončení oprav a úprav konečně působí jako náměstí, a ne jen jako neforemné šedé
parkoviště s vlnitým povrchem. Uprostřed nově vydlážděné plochy vznikla čistě pěší zóna a lidé zde
najdou lavičky, stojany na jízdní kola, zeleň i nové veřejné osvětlení. Auta se v omezené míře
dostanou jen na obvodovou komunikaci náměstí, kde vyrostlo několik nezbytných parkovacích míst.
„Uličky sousedící s Nerudovým náměstím zůstávají průjezdné. Ovšem zavedli jsme zde režim, který
bude v nejvyšší možné míře respektovat chodce,“ upřesnil náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu
a technickou infrastrukturu Lukáš Martin.
Letošní etapa se věnovala hlavně opravě povrchu samotného Nerudova náměstí podle přepracované
a Zastupitelstvem města Liberec schválené projektové dokumentace. Ta proti původnímu návrhu
zajišťuje větší počet parkovacích míst v lokalitě a lépe uzpůsobuje městský mobiliář.
I. etapa probíhala v loňském roce a vyřešila havarijní stav povrchu komunikací sousedících s
Nerudovým náměstím. „V přilehlých ulicích byla na náklady vlastníků sítí také provedena výměna
inženýrských sítí. Následovala oprava komunikací a jejich odvodnění,“ doplnil Lukáš Martin. Tuto
etapu realizovala společnost STRABAG a.s. a SML za ní zaplatilo 14,7 milionu korun vč. DPH.
Následně by měl prostor náměstí ještě ozdobit památník, který bude připomínat bitvu u Liberce
z roku 1757. Při výkopových pracích totiž našli dělníci vloni pod povrchem náměstí kosterní
pozůstatky vojáků z této bitvy.
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