Tisková zpráva
Rochličtí se mohou těšit na nová
parkovací místa
V pracovních jednáních s osadními výbory a občanskými sdruženími v dalších libereckých čtvrtích
pokračuje vedení Statutárního města Liberec. Ve středu 18. července přijala primátorka Martina
Rosenbergová a její náměstci Jiří Rutkovský a Lukáš Martin na liberecké radnici zástupce osadního
výboru Rochlice. Ti přednesli požadavky zejména na opravy chodníků a navrhli některá opatření ke
zvýšení bezpečnosti chodců. Dozvěděli se ale také, jaká další vylepšení sídliště připravuje město
pro obyvatele této nejlidnatější liberecké čtvrti.
V rámci rozsáhlé regenerace sídliště umístilo město do Ježkovy ulice několik zpomalovacích
retardérů. Další příčný práh by podle předsedy osadního výboru Oldřicha Jeníčka místní uvítali
v zatáčce poblíž Mateřské školy Kytička. „Přes ulici tady v nepřehledném úseku přecházejí rodiče s
dětmi, kteří míří do školky. Mimo to jsou v zatáčce umístěné kontejnery, takže pohyb chodců je zde
značný a auta tudy jezdí rychleji, než by měla,“ uvedl Oldřich Jeníček.
S řešením souhlasí vedoucí Odboru správy veřejného majetku MML David Novotný a doporučil
výboru podat žádost na magistrát. Jednání se zúčastnil také zástupce ředitele liberecké městské
policie Miroslav Chmela. Ten připomněl, že oblast zatáčky v Ježkově ulici bude už brzy pod dohledem
kamer městské policie. „Navíc tady můžeme na nějaký čas nainstalovat preventivní radar pro měření
rychlosti,“ nabídl Miroslav Chmela.
Příjemně překvapeni byli zástupci osadního výboru plánem radnice na rozšíření kapacity parkovacích
míst. Více než osmdesát podélných parkovacích stání vznikne pravděpodobně už letos po obou
stranách dolní části Dobiášovy ulice u Zeleného Údolí. „Otázku parkování jsem nedávno řešila
s občany Rochlice při dnech otevřených dveří, které pořádám. Problémy s parkováním v sídlišti jsou
všeobecně známé, a každé další místo obyvatelé vítají,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.
Zástupci města na jednání také představili variantu řešení rušné křižovatky ulic Dobiášova, Krejčího a
Pazderkova. Dopravu by zde mohly v budoucnu řídit semafory. Návrhem se bude zabývat rada města
v srpnu. Pokud ho podpoří, úprav by se křižovatka mohla dočkat do dvou let. Problematická je hlavně
absence přechodu pro chodce v Pazderkově ulici směřující do sídliště. Na poměrně velké křižovatce
chybí také ochranné ostrůvky na stávajících přechodech a dostatečné osvětlení.
V souvislosti s těmito úpravami náměstek Jiří Rutkovský informoval o aktuálním stavu přípravy
návrhu nového územního plánu města a pozval zástupce osadního výboru k jeho představení
veřejnosti, které proběhne v lednu 2013.
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