Tisková zpráva
Modernizace tramvajové trati má šanci
stát se oceněnou stavbou roku
Mezi deset nejlepších českých dopravních staveb roku 2011 se probojovala zmodernizovaná
tramvajová trať v úseku Klicperova – U Lomu v Liberci. Projekt tak má šanci získat titul v soutěži
Česká dopravní stavba/technologie/inovace. Nominaci obdrželi minulý týden zástupci vedení
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. z rukou zástupce ministerstva
dopravy. Do soutěže se přihlásilo celkem 88 staveb. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 17.
května v Praze v Betlémské kapli.
Náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin považuje už jen
nominaci za úspěch. Pro město Liberec tato stavba znamená významný krok dopředu, co se týká
modernizace a zrychlení dopravy a především bezpečnosti cestujících i chodců.
„Na bezpečnost se kladl velký důraz. Byly zde vybudovány nové, světelnou signalizací řízené bezpečné
přechody. Intenzitu dopravy hlídají kamery nad křižovatkou. Výrazně se zlepšilo také osvětlení.
V neposlední řadě je jízda tramvají v tomto úseku pohodlnější než dříve,“ říká Martin Lukáš. Město
Liberec pro stavbu vykoupilo pozemky a ze svého hradilo signalizační zařízení a veřejné osvětlení.
Realizací stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“ došlo k prodloužení
dvojkolejného úseku ve směru do pozemků bývalého průmyslového areálu Textilana. Stavba
navazuje na již zrekonstruovaný úsek mezi terminálem MHD Fügnerova a ulicí Klicperova a
představuje stavbu cca jednoho kilometru dvojkolejné tratě. Na křižovatce s Kunratickou ulicí došlo
ke sloučení autobusových a tramvajových zastávek.
Díky navrženému technickému řešení mohla být stavba realizována s využitím pouhých dvou
nepřetržitých výluk provozu na tramvajové trati – 34 dní v roce 2010 a 43 dní v roce 2011. Celkové
výdaje na stavbu jsou 145 487 027,78 Kč. Výše dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj je 101
625 790,28 Kč a výše příspěvku ze státního rozpočtu činí 8 966 981,50 Kč.
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