Tisková zpráva
Město opravilo U-rampu ve skateparku
v Barvířské ulici
Návštěvníky skateparku v Barvířské ulici vyslyšela liberecká radnice. Po rekonstrukci některých
prvků v areálu letos v květnu vyhověla nyní jejich požadavku a nechala opravit ještě další překážku,
která už dosloužila. Skejťáci, in-line bruslaři a bikeři volali hlavně po obnově U-rampy. Ta byla už z
bezpečnostních důvodů mimo provoz. Dočkala se proto kompletní rekonstrukce, stejně tak i další
dva zbývající prvky, které ještě uživatelé požadovali - dvojschod a malou rampu. Na opravu
uvolnilo Statutární město Liberec částku 77 567 korun.
„V případě U–rampy se jednalo o opravu vnitřní kovové konstrukce, jejíž nosné prvky byly ve stádiu
silné koroze. Proto bylo nutné tyto prvky vyměnit a celou rampu staticky zpevnit. Dále došlo k výměně
jejího obvodového pláště. Staré a uhnilé plechy jsme nechali nahradit novými a nýty začistit. Celou
konstrukci jsme poté opatřili novým nátěrem,“ říká Miroslav Hozák, technik z Odboru sportu a
cestovního ruchu Magistrátu města Liberce s tím, že podobně technické služby opravily i dvě zbývající
překážky.
Skatepark nyní již naplno slouží veřejnosti. Vstup není zpoplatněn, využití areálu je pro všechny
zdarma. Přes prázdniny je otevřen celodenně, od září bude otevírací doba od 8.00 do 20.00 hodin.
Rekonstrukci provedly, stejně jako naposledy v květnu, Technické služby města Liberce. Stihly to za
osm dní, přičemž skatepark zůstal, s výjimkou jednoho dne, běžně přístupný. Za letošní rok
investovalo město Liberec do obnovy skateparku celkem přes 277 tisíc korun.
„Jsem rád, že se podařilo opravit skatepark včetně U-rampy. Bylo ostudou, že město Liberec mělo tolik
využívaný areál v tak dezolátním stavu. Věřím, že se jedná o dobře investované prostředky do zařízení,
které po kvalitní opravě provedené TSML bude opět sloužit veřejnosti. Hodně také záleží na
uživatelích, jak se budou k dnes opět funkčnímu areálu chovat. Věřím, že dobře, neboť jsou určitě rádi,
že mají kde jezdit,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní
ruch. „Je zřejmé, že tajemník magistrátu, který na úřadu prosadil organizační změny a vytvořil
například pozici technika sportovních zařízení, byl krok správným směrem,“ doplnil.
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