V Liberci 3. října 2013

Tisková zpráva
Tvář Sokolovského náměstí ponese stopy
invence deseti studentů architektury
To, jak bude vypadat budoucí podoba Sokolovského náměstí, ovlivní také více než desítka studentů
fakulty architektury a umění Technické univerzity Liberec. Ve středu 2. října jim město v prostorách
Liebiegovy vily představilo svůj záměr připravované revitalizace náměstí.
Budoucí architekti své nápady, jak pojmout druhou etapu (prostor dnešního velkého parkoviště)
rekonstrukce Sokolovského náměstí, včlení do svých semestrálních prací.
„Zpracované studentské práce poslouží jistě i jako dobrý podklad pro pozdější projednávání záměru
revitalizace s veřejností. Také proto jsme požádali univerzitu, aby se do projektu zapojili studenti,“
vysvětlila primátorka města Martina Rosenbergová. Návrhy studentů současně mohou být i dobrým
podkladem pro jednání se státní správou a orgány památkové péče, včetně navazujících stupňů
projektových dokumentací.
Statutární město Liberec připravuje rekonstrukci s cílem vrátit Sokolovskému náměstí jeho
zapomenutou tvář, a tu zároveň propojit s nároky moderní doby. „Prioritou současného vedení města
je projednávání budoucích investičních záměrů města s veřejností, abychom tak získali názory a
připomínky obyvatel, a v rámci možností je zapracovali do navržených projektů. V minulosti byla takto
projednána například Regenerace sídliště Rochlice, oprava komunikací v lokalitě ZOO nebo oprava
komunikací na Rychtářské,“ připomněla primátorka.
Úprava této součásti liberecké památkové zóny ovlivní jeho podobu na několik desetiletí. Z tohoto
důvodu zapojuje vedení Statutárního města Liberce do obnovy náměstí i nastupující generaci
budoucích architektů. Vznikne tak několik variant možného řešení. Návrhy mohou studenti
vypracovat jak v historizujícím stylu, tak v modernějším pojetí daného veřejného prostoru.
Dalším projektem, v němž město Liberec navázalo spolupráci s Technickou univerzitou, a který byl ve
středu 2. října představen studentům, je architektonicko-urbanistické dotvoření a oživení prostoru a
ploch Nerudova náměstí. Zde mají studenti možnost zpracovat návrh památníku, věnovanému bitvě
u Liberce v roce 1757. Památník by měl být umístěn ve středové části náměstí. S tímto umístěním
bylo počítáno již při rekonstrukci náměstí v roce 2012.
Druhá etapa revitalizace Sokolovského náměstí by se měla realizovat v průběhu roku 2015.
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