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Tisková zpráva 
Pokračuje revitalizace sídliště Rochlice.  

Na řadě je nyní lokalita Žitná 
 

Jak se místním lidem líbí podoba připravované proměny další části největšího libereckého sídliště 
Rochlice, lokality Žitná, co jim v okolí jejich domů chybí a co by rádi změnili? O tom rochličtí 
diskutovali ve středu 22. května v jídelně Základní školy Dobiášova s náměstkem primátorky pro 
rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukášem Martinem a autory připravovaného projektu. 
 
„Jsme rádi, že jsme v současné ekonomicky těžké situaci ušetřili vlastní finanční prostředky na 

spoluúčast pro další etapu revitalizace Rochlice. To nám umožní využít evropské dotace ke zvelebení 

další části sídliště - lokality Žitná,“ upozornil náměstek Lukáš Martin. „Rochlice se tak postupně mění v 

dobrou adresu,“ dodal. 

Největší liberecké sídliště Rochlice prochází již od roku 2007 rozsáhlou revitalizací. „Vedle chodníků, 

silnic, veřejné zeleně, dětských hřišť a městského mobiliáře byly do dnešního dne dotační prostředky 

investovány také například do soukromých nemovitostí. Nová okna, fasády nebo izolace domů si jejich 

vlastníci mohli pořídit i díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 

operačního programu,“ popsal snahu města o zvelebení této části Liberce náměstek Lukáš Martin.  

Projekt Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná zahrnuje čtyři základní oblasti: 

1, vyřešení dopravního režimu, zlepšení parkování, včetně umístění kontejnerových přístřešků 

2, návrh zlepšení pěšího provozu, včetně bezpečného přecházení a zpřístupnění sídliště pro imobilní 

občany 

3, návrh míst pro volný čas a odpočinek, včetně umístění dětských hřišť 

4, posouzení stávající zeleně a návrh nové výstavby 

Podle projektu dojde nejen k rekonstrukci komunikací a chodníků, ale kde to půjde, tam přibydou 

další parkovací místa. Doprava by měla být zklidněna vybudováním retardérů na silnicích, stářím 

popraskané asfaltové chodníky nahradí zámková dlažba. Obyvatelé lokality Žitná se dočkají také 

nových ploch, určených pro volnočasové aktivity dětí, rekonstrukcí projde i zdejší hlavní hřiště. To 

bude zdobit umělý povrch.  

Během besedy si lidé na promítané vizualizaci prohlédli nejrůznější možné varianty budoucí 

revitalizace, včetně mobiliáře, laviček nebo herních prvků. Obyvatele Rochlice zaujaly třeba piknikové 

sestavy, tedy lavičky i se stolky a lavičky s posilovacím šlapacím přístrojem. Prvky, určené pro trávení 

volného času, jsou v projektu navrženy pro všechny generace.  



V předchozí etapě Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice se v rámci 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací podařilo městu ušetřit několik desítek milionů 

korun, které budou použity právě na pokračování revitalizace sídliště. Na diskusi zaznělo od občanů 

zhruba dvacet návrhů, podnětů a připomínek. Všechny budou postupně zapracovány do projektu.  

„Již jsme od města získali asi třicítku návrhů a podnětů, které zaslali občané i zdejší osadní výbor,“ 

uvedl Zbyněk Nýdrle, zpracovatel projektové dokumentace. 

Zástupci investora, Statutárního města Liberec, i zpracovatelů projektové dokumentace s přítomnými 

občany hovořili o tom, jaké další návrhy by bylo možné zahrnout při dokončení projektové 

dokumentace. „Je dobře, že lidé nejsou lhostejní a na diskusi přišli, že se zapojují. Tím nám velmi 

pomáhají, neboť jsou to právě oni, kdo danou lokalitu znají nejlépe a jsou to také oni, kdo zde budou 

žít. Naším cílem je lokalitu přizpůsobit právě potřebám místních obyvatel,“ zhodnotil veřejné 

projednání návrhu projektové dokumentace Lukáš Martin. 

Příprava projektové dokumentace bude probíhat do konce léta letošního roku. Na podzim by měl být 

vybrán dodavatel stavebních prací a pak již bude záležet jen na počasí, jestli se s realizací revitalizace 

rochlického sídliště – lokality Žitná začne ještě letos nebo v příštím roce. Termín dokončení je 

plánován na konec léta 2014. Protože ještě není dopracovaný projekt proměny lokality Žitná, dosud 

nelze určit přesnou cenu revitalizace. 
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