Tisková zpráva
Nerudovo náměstí bude dokončené
do konce listopadu
Na příjemné místo k relaxaci začali stavbaři před několika dny přebudovávat liberecké Nerudovo
náměstí. Po dokončení rekonstrukce celé plochy zde lidé najdou lavičky, vzrostlou zeleň i nové
veřejné osvětlení. Investorem stavby je město Liberec, které za revitalizaci náměstí zaplatí celkem
8 752 664 korun.
„Vloni proběhla první etapa rekonstrukce Nerudova náměstí. V přilehlých ulicích byla na náklady
vlastníků sítí provedena výměna inženýrských sítí. Následovala oprava komunikací a jejich odvodnění.
Tu financovalo ze svého rozpočtu Statutární město Liberec,“ řekl náměstek primátorky pro rozvoj,
dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Na letošní rok jsme potom naplánovali druhou
etapu rekonstrukce,“ dodal.
Tento rok se uskuteční revitalizace samotné plochy náměstí. Opravu povrchu, včetně odvodnění
plochy a sadových úprav, provádí firma Vodohospodářské stavby s. r. o. Teplice. Termínem
dokončení je 30. listopad tohoto roku. Do té doby bude náměstí pro motoristy uzavřené.
Uprostřed nově vydlážděné plochy vznikne po opravě čistě pěší zóna. Auta se v omezené míře
dostanou jen na obvodovou komunikaci náměstí, kde vyroste několik parkovacích míst. „Průjezdné
zůstanou uličky, které s Nerudovým náměstím sousedí. Ovšem bude tu povolena nejvyšší rychlost 30
kilometrů v hodině a budou zde postaveny i zpomalovací prvky. Měl by tu vládnout režim, který bude
v nejvyšší možné míře respektovat chodce,“ upřesnil náměstek Lukáš Martin.
Příští rok ještě ozdobí prostor nový 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. Proto budou na obnovu náměstí dohlížet i při jeho druhé etapě archeologové.
Vodohospodářské stavby s. r. o. Teplice se umístily v otevřeném výběrovém řízení na dodavatele
stavby sice až na třetím místě, přesto ji budou realizovat. Vítězná firma totiž ze soutěže odstoupila a
zakázky se později vzdala i společnost, která obsadila druhé místo.
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