Tisková zpráva
Parkování v Rochlici je snazší
Důvod k radosti mají obyvatele sídliště Rochlice, zejména pak zdejší řidiči. Statutární město Liberec
vyšlo vstříc požadavkům obyvatel této nejlidnatější městské části a v Dobiášově ulici zřídilo 84
nových parkovacích míst. S prosbou o navýšení kapacity parkovacích stání se lidé obraceli také
přímo na primátorku Martinu Rosenbergovou při dnech otevřených dveří, které pravidelně pořádá.
Řidiči tak mohou od nynějška parkovat podélně po obou stranách dolní části Dobiášovy ulice u
Zeleného Údolí. Město tímto krokem zároveň vyřešilo i problém s překračováním povolené rychlosti
v tomto úseku.
„Jediným místem, kde existovala možnost rychlého a logického řešení parkování, je právě ulice
Dobiášova, která je velmi široká a neodpovídá současným trendům bezpečnosti městských
komunikací. Široké komunikace svádějí řidiče k vyšší rychlosti a nedodržování pravidel silničního
provozu. Jízdní pruhy mají nyní tři metry, což je v místě s limitem 50 km/h pro osobní vozidlo více než
dostatečné,“ vysvětlil David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku MML.
Ke zklidnění dopravy má přispět i nově vytvořená takzvaná dopravní šikana (s-linie). V Liberci se řidiči
mohou s podobným systémem setkat například v Londýnské ulici v Růžodole I a na ulici Dr. Milady
Horákové. „Bohužel mnoho řidičů se ve známém prostředí dostatečně nevěnuje řízení, jezdí po paměti
a neumí reagovat na novinky. Značná část jich nové vodorovné dopravní značení nerespektuje a
dochází pak k přejíždění středové čáry nebo vodícího pruhu,“ upozorňuje David Novotný.
Současné změny v dopravním značení však nemusejí být trvalé. „Po vyhodnocení zkušeností můžeme
reagovat na nové zvyklosti řidičů a při předpokládané obnově případně provést úpravy,“ dodal.
Rekonstrukce krajnice komunikace a změna vodorovného a svislého dopravního značení vyšla
Statutární město Liberec na 239 tisíc korun bez DPH.
Provedené úpravy, i v souvislosti se souběžně probíhající revitalizací sídliště, místní obyvatelé
pozitivně kvitují. „Myslím si, že sídliště Rochlice lze nyní jak po stránce dopravní infrastruktury, tak i
sociální vybavenosti a volnočasových aktivit zařadit mezi nejlépe vybavené sídliště nejen na území
Liberce. S jistotou můžeme tvrdit, že i celorepublikově,“ říká předseda Osadního výboru Rochlice
Oldřich Jeníček.
A primátorka SML Martina Rosenbergová uvádí: „Problematikou parkování na sídlišti se zabýváme a
snažíme se hledat možná řešení. Velmi mě proto těší, že se tuto akci podařilo poměrně rychle
realizovat a vyhovět tak mimo jiné i lidem, kteří si našli čas a svůj problém se mnou diskutovali. To mě
nadále utvrzuje v tom, že dny otevřených dveří mají svůj smysl.“
V Liberci 11. října 2012

