
 

Tisková zpráva 
Vedení města řeší přecházení silnice v Rochlici 

 
 

Dopravní nehoda na přechodu v ulici Dobiášova, při které došlo k drobnému zranění osmiletého 

chlapce, vyvolala společné jednání představitelů Statutárního města Liberec, Policie České 

republiky (PČR) a Městské policie Liberec (MPL). A to přesto, že šlo o nehodu ojedinělou, v 

letošním roce o první nehodu s chodcem. K nehodě dne 15. 11. 2012 došlo při vběhnutí chlapce do 

vozovky, kdy řidička přijíždějící k přechodu na zledovatělé silnici již nestihla dobrzdit vůz. 

„O nehodě jsme se dozvěděli od rodičů dětí, které navštěvují Základní školu Dobiášova a ihned jsme si 

od policie a libereckých strážníků zjistili informace. Proběhla společná schůzka i s náměstkem 

Lukášem Martinem, v jehož kompetenci doprava ve městě je, a situaci společně řešíme,“ říká Martina 

Rosenbergová, liberecká primátorka. 

Na této páteční schůzce bylo rovněž dohodnuto osazení informačního radaru MPL do předmětného 

úseku komunikace Dobiášova, kterým budou vyhodnoceny počty průjezdů vozidel včetně jejich 

aktuálních rychlostí jízdy a to po dobu více dnů v obou směrech. Tyto pořízené údaje budou sloužit 

jako podklad k dalším návrhům řešení vzniklých ze spolupráce mezi odbory správy veřejného 

majetku, hlavního architekta, dopravy Magistrátu města Liberce, PČR a MPL. 

Ve snaze zabránění dalšího střetu vozidla s chodcem bude do konce tohoto týdne vyčištěn stávající 

podchod včetně ořezu dřevin, jejichž větve zasahují do průchozího prostoru schodiště. Dále budou v 

nejkratší době opraveny asfaltové kryty mezipodest schodišť do tohoto podchodu. Po provedení výše 

uvedených prací a zajištění průběžného úklidu podchodu (prostřednictvím společnosti TSML a.s.) a 

po předchozím projednání vedení města s rodiči žáků ZŠ Dobiášova ve spolupráci s Městskou policií a 

Policií ČR budou moci žáci nedaleké základní školy podchod využívat pro své každodenní cesty do a ze 

školy. 

 „Nedá se však říct, že by stávající přechod byl nějak výrazně nebezpečný, což dokládají i policejní 

statistiky. Bezpečí dětí nám však není lhostejné a páteční nehodu nebereme na lehkou váhu,“ 

doplňuje Lukáš Martin. 

Proto Kamil Jan Svoboda, náměstek pro kulturu a školství, chystá společnou schůzku vedení 

Statutárního města Liberec s ředitelem Základní škola Dobiášova, kterou navštěvují děti přecházející 

po zmiňovaném přechodu a jejich rodičů. „Zároveň pro děti z rochlické základní školy chystáme 

školení bezpečnosti,“ říká Kamil Jan Svoboda.  

 

 



Ze statistik PČR:  

Za období od 1. 1. 2012 do 16. 11. 2012 bylo šetřeno SDN Liberec v ul. Dobiášova v Liberci celkem 6 

dopravních nehod. Z tohoto počtu byla 1 dopravní nehoda se zraněním, a to nehoda ze dne 15. 11. 

2012 – sražený chodec s lehkým zraněním. 

Ostatních 5 dopravních nehod je bez zranění a jejím účastníkem nebyl chodec. Příčina dopravních 

nehod je ve 4 případech nesprávný způsob jízdy, v jednom případě rychlost a v jednom případě 

nezaviněná řidičem - zvěř. 

Za uvedené období bylo DI Liberec v ul. Dobiášova uloženo celkem 14 blokových pokut.  Z pohledu 

rizikovosti se jedná o podprůměrnou oblast bez zřejmých rizik na úseku bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. 

V Liberci 23. listopadu 2012 

 

 


