V Liberci 12. července 2013

Tisková zpráva
Oprava lokality u ZOO bude pokračovat
a město Liberec ušetří
Rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v lokalitě u zoologické zahrady bude
pokračovat i v letošním roce. V rámci loňské první etapy se podařilo opravit ulice Mozartova a
Javorová. Letos zahajovaná druhá etapa počítá s kompletní rekonstrukcí ulic Lesní, Gorkého,
Dvořákova, Škroupova, Sukovo náměstí a část Purkyňovy ulice, nový povrch po výměně
inženýrských sítí získá ulice Zborovská. V roce 2013 začnou stavbaři s pracemi v ulicích Zborovská,
Lesní a Dvořákova v polovině července a do podzimu by měli být hotovi. V roce 2014 bude II. etapa
pokračovat ve zbývajících ulicích.
Rekonstrukce rozsáhlého území ve vilové čtvrti v blízkosti liberecké zoologické a botanické zahrady
byla připravována již od roku 2000. Město ale od rekonstrukce opakovaně ustupovalo a v roce 2009
nechalo zpracovat kompletní projektovou dokumentaci, která vedle povrchů řeší také rekonstrukci
všech inženýrských sítí v lokalitě.
„V roce 2011 jsme tuto dokumentaci projednali s obyvateli dané lokality a získali jsme od nich řadu
podnětů. Některé z nich jsme do projektu zapracovali, ale řada z nich byla nerealizovatelná.
S místními obyvateli se nám ale podařilo nalézt kompromis, a tak od loňska ve spolupráci s vlastníky
inženýrských sítí postupně lokalitu rekonstruujeme,“ nastínila situaci primátorka města Martina
Rosenbergová.
Statutární město Liberec při této opravě vystupuje jako koordinátor prací a investor do komunikací a
souvisejících staveb. Vlastníci sítí opravují svůj majetek na vlastní náklady a městu přispívají na
opravy povrchů, neboť se jedná o zásah do komunikací. Jedná se tak o v Liberci již několik let dobře
fungující systém sdružených oprav. „Tento systém má své výhody zejména v tom, že po opravě sítí se
rapidně snižuje riziko havárií a závad na infrastruktuře, což ve svém důsledku minimalizuje množství
zásahů do opravených povrchů komunikací. Navíc vlastnící sítí po zásazích do povrchů na opravy
přispívají rovným dílem, a tak je i pro ně výhodné synchronizovat práce,“ popsal systém vedoucí
odboru technické správy veřejného majetku libereckého magistrátu David Novotný. Podle něho
v letošním roce město získá na příspěvcích určených na opravu povrchů po zásazích vlastníků
inženýrských sítí přibližně 5,9 milionu korun. Z toho bude na práce v lokalitě u zoologické zahrady
použito cca 3,3 milionu.
Celkově město předpokládalo, že druhá etapa oprav v této lokalitě přijde na zhruba 50 milionů korun
bez DPH. Ve výběrovém řízení ale zvítězila společnost Eurovia, a. s., která nabídla cenu 28,8 milionu
korun bez DPH. Úspora je to tedy značná. „I přes takto velkou úsporu se stále jedná o největší
investiční akci města na poli komunikací v letošním roce,“ podotkl Novotný. Podle něj začnou
výkopové práce současně ve Zborovské ulici a v okolí školy v ulici Lesní, aby bylo možné do konce

prázdnin lokalitu zpřístupnit. Zbylý úsek ulice Lesní ale přijde na řadu až v příštím roce, neboť vyšlo
najevo, že se i zde musí některé sítě vyměnit.
Zdejší lokalita je ale technicky komplikovaná a opravy tak budou náročně nejen pro jejich zhotovitele,
ale i obyvatele lokality. „Technická infrastruktura je zde nejen zastaralá, ale v některých úsecích ani
není zřejmé, kudy vede, neboť se nedochovala dokumentace. Lze tedy předpokládat, že vlastníci sítí se
budou při opravách potýkat s navýšením rozsahu plánovaných oprav. To s sebou může přinést i
prodloužení harmonogramu celé rekonstrukce,“ upozornil David Novotný.
Liberec tak pro obyvatele připravil informační stránku na webu města www.liberec.cz, která bude
věnována právě lokalitě u ZOO a probíhajícím opravám. „Na stránce budeme uvádět aktuální postup
prací a také probíhající a plánované uzavírky či omezení provozu v této části města. Je to důležité
zejména pro místní obyvatele,“ uzavřela primátorka Martina Rosenbergová.

