Dokončení projektu Parky Lidové sady II.

Upravenější omlazený vzhled i smysluplnější využití získaly nyní díky evropským
dotacím dva parky v libereckých Lidových sadech. Rokle v ulici Zborovská a park mezi
zoologickou a botanickou zahradou se mohou pochlubit novými plochami ke sportování,
novými cestami, ale i mobiliářem, například stojany na kola, lavičkami nebo
odpadkovými koši.
Poprvé se parky otevřely veřejnosti ve čtvrtek 17. října. Při slavnostním přestřižení pásky
zastupoval vedení Statutárního města Liberec náměstek primátorky pro školství a kulturu
Kamil Jan Svoboda.
„Lidové sady jsou jednou z nejkrásnějších čtvrtí Liberce. Jsme rádi, že se nám podařilo dva
zdejší parky vylepšit a věříme, že novou podobu regenerovaných ploch uvítají všichni
návštěvníci, a že oba parky tak přispějí ke zvýšení kvality života v Liberci,“ zdůraznil
náměstek primátorky pro školství a kultury Kamil Jan Svoboda.
Regenerace Zborovské rokle a parku mezi zoologickou a botanickou zahradou započala
začátkem letošního roku. Ve Zborovské rokli Statutární město Liberec nově zbudovalo
sportovní volně přístupné plochy a postavilo zde cesty, včetně schodiště. V Lesoparku mezi
zoologickou a botanickou zahradou došlo k rekonstrukci chodníků a pěšin z kamenné a
zámkové dlažby a byla upravena parková zeleň. Oba parky jsou vybaveny zcela novým
mobiliářem.
„Projekt Parky Lidové sady II. je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna
Lidové sady a je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod. Celkové výdaje na rekonstrukci obou ploch činily 6,5 milionů korun. Dotace
dosáhla 85% z celkových způsobilých výdajů,“ upřesnil manažer IPRM města Liberce Michal
Vereščák. „Oproti předpokládaným výdajům na realizaci stavby město díky transparentním
veřejným zakázkám uspořilo přes 2,2 miliony korun,“ dodal.
Stavební práce na základě výběrového řízení na dodavatele stavby provedla společnost
STRABAG a.s., vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti zajistila
společnost Valbek, spol. s r.o.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a bude spolufinancován
z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

