Tisková zpráva
Primátorka řešila podněty obyvatele sídliště
Rochlice
Liberecká primátorka Martině Rosenbergová každý měsíc vítá po dvě odpoledne ve své kanceláři
občany na Dni otevřených dveří, kde se jim snaží pomoci s jejich potížemi, ale mimo to se jim snaží
vyjít vstříc i v případě, že je potřeba řešit něco v místě jejich bydliště.
Tak tomu bylo i v minulém týdnu, kdy se vydala na největší liberecké sídliště, do Rochlice, konkrétně
pak do vnitrobloku Haškova. Setkala se zde s jedním z obyvatelů, který poukazoval na nedostatky, jež
místní trápí, s Tomášem Grossmannem.
„Jsem velice ráda, když se na mne obyvatelé Liberce obrací, děkuji jim za jejich důvěru. Těší mne, že
nejsou lhostejní vůči svému okolí a že se snaží prostředí, ve kterém bydlí, vylepšit. Mnohdy jde o
detaily a podnětné připomínky, o kterých na městě nevíme, a jsem vděčná, že prostřednictvím občanů
se o nich dozvídám,“ říká primátorka Martina Rosenbergová.
Při setkání s Tomášem Grossmannem doprovázeli primátorku i odborníci z Magistrátu města Liberec,
kteří mají řešení avizovaných nedostatků v Haškově ulici v kompetenci, a to David Novotný (vedoucí
odboru správy veřejného majetku), Jitka Píšová (specialista odboru správy veřejného majetku, se
zaměřením na investice odboru) a Jan Šebelka (referent oddělení technické správy, správa veřejné
zeleně, hřišť a malých vodních toků).
Společně si všichni vyjasnili otázky a stesky Tomáše Grossmanna, který poukazoval zejména na
údržbu veřejné zeleně na sídlišti, dotazy na další etapy revitalizace sídliště, deratizaci hlodavců,
nevyhovující chodníky, poměr plochy dětských hřišť, parkovacích ploch, nevhodné chování mládeže v
okolí panelových domů, kriminalitu páchanou zejména na vozidlech zaparkovaných na sídlišti nebo
nevhodné svícení pouličních lamp.
„Revitalizace vnitrobloku Haškova již proběhla v rámci akce Revitalizace sídliště Rochlice, vnější část u
tohoto vnitrobloku se projektově připravuj, tj. komunikace, veřejná zeleň i dětská hřiště. Nicméně
bude zřejmě upřednostněna lokalita Žitná, kde jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu
chodníky, komunikace a vyrovnávající terénní schodiště a opěrné zdi, a to i s ohledem na finanční
možnosti města Liberce,“ vysvětlila panu Grossmannovi Jitka Píšová, proč v drtivé většině již na sídlišti
renovace proběhla, v této části není zcela dokončena.
Jan Šebelka se pak pustil do vysvětlování systému údržby veřejné zeleně. Podal panu Grossmannovi
informace o stanovených plánech údržby veřejné zeleně v majetku města a mimo to mu i vysvětlil, že
odbor MML sbírá požadavky a podněty jednotlivých občanů. „Trochu horší je vyhovět všem
požadavkům obyvatel sídliště. Například ořezy keřů, které jsou osazeny přímo u panelových domů,
provádíme až po dohodě všech obyvatelů domu. Každý má jiný názor. Kdysi si je tam sami obyvatelé

vysázeli, tak jim do toho nechceme zasahovat, většinou se zvedne vlna nevole,“ popsal situaci Jan
Šebelka.
David Novotný se pak ujal vysvětlování situace na poli likvidace hlodavců, kdy v minulosti nasazení
dravců na odchyt hlodavců se neosvědčili, a ubezpečil Tomáše Grossmanna, že deratizace probíhá dle
povinností, které městu ukládá zákon o obcích.
Primátorka pak přislíbila prověření funkčnosti hlídek městských strážníků, kteří mají v Rochlici jeden
ze svých okrsků. Upozornila však, že okrsek je rozsáhlý a počet strážníků je limitovaný personálními
kapacitami a financemi.
„V každém případě však budeme hledat formát schůzek s občany jednotlivých čtvrtí celého Liberce,
abychom získávali další informace, co lidem ve městě chybí nebo vadí. Na příkladu Rochlice se
ukázalo, že komunikovat s osadním výborem nestačí, protože ten ne vždy pravděpodobně, dle sdělení
pana Grossmanna, představuje názor všech obyvatel dané lokality,“ dodala Martina Rosenbergová.
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