Tisková zpráva
Primátorka řešila černou skládku
i prašnou cestu
Své problémy, nápady ale také podněty mohou občané Liberce konzultovat s primátorkou
Martinou Rosenbergovou na dnech otevřených dveří, které pořádá pravidelně několikrát do
měsíce. Lidé mohou primátorku navštívit v její kanceláři v historické budově radnice. Posláním
primátorky je podle jejích slov být občanům města Liberce na blízku. A protože všechny mnohdy
svízelné problémy nemůže pomoci vyřešit hned na místě, rozhodla se občany na oplátku navštívit a
osobně se se situací blíže seznámit.
Jedním z míst, které primátorka v posledních dnech navštívila, byla černá skládka, na kterou
upozornil občan z Ruprechtic. Skládka vyrostla hned za místním fotbalovým hřištěm na soukromém
pozemku a tím, že se nachází na stráni, je dobře viditelná z mnoha okolních domů a zahrad. Na větší
ploše tu jsou poházené pneumatiky, plastové kbelíky i pytle s odpadky.
„Skládka se v poslední době velice rychle rozrůstá. Občas vídám, jak se někdo v odpadcích přehrabuje,
někdy tam dokonce lidé z opodál stojících domů táhnou své popelnice,“ uvedl muž, který si přál zůstat
v anonymitě a ukazoval primátorce na místo, kudy lidé pravděpodobně odpad na skládku přinášejí.
„Odbor životního prostředí nyní vyzve majitele pozemku k úklidu této černé skládky a vývoj situace
budeme nadále sledovat,“ řekla primátorka.
Na další adresu se vypravila primátorka společně s vedoucím Odboru správy veřejného majetku MML
Davidem Novotným. Obyvatel ulice Nad Slují v Radčicích upozornil na to, že nezpevněná vozovka
před jeho domem je příliš prašná, a když po ní projíždějí auta, zvířený prach se mu dostává na
zahradu, kde chce odpočívat. Situaci podle něj ještě zhoršují projíždějící nákladní automobily, které
přitom mají do této ulice vjezd zakázán dopravním značením. Primátorka na místě přislíbila hledání
možného řešení problému. Prozatím město nechá odstranit posypový materiál ze zimní údržby, který
byl příčinou prašnosti.
Po cestě se liberecká primátorka zastavila na Letné ulici, kde radnice připravuje vybudování
přístřešku pro autobusovou zastávku Pavlovice Letná. Seznámila se také s budoucím dopravním
řešením křižovatky v Ruprechtické ulici u židovského hřbitova. Vzniknou zde bezpečnostní ostrůvky
s přechodem pro chodce a pro lepší přehlednost přibude jízdní pruh pro auta odbočující do ulice
Květnové revoluce. I tady, u zastávky U Jelena ve směru do centra, se cestující MHD dočkají nové
čekárny. Současně zde město rozšíří a opraví chodník.
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