Liberec 27. srpna 2014

Tisková zpráva
Budoucí využití areálu Lesního koupaliště
v Liberci připravuje vedení města s partnery
Statutární město Liberec pokračuje v přípravách na znovuotevření areálu bývalého Lesního
koupaliště. Společný projekt města a partnerů - střediska ekologické výchovy Divizna, Městských
lesů, p.o. a ZOO Liberec, promění zchátralé koupaliště v místo pro kvalitní trávení volného času.
Oživený areál bude první etapou připravované úpravy celého údolí potoka podél Tiché cesty od
zoologické zahrady směrem k bývalému koupališti.
„Areál zchátralého koupaliště získalo město do vlastnictví zhruba před dvěma lety. Od té doby
intenzivně připravujeme projekt na jeho další využití, atraktivní pro obyvatele i návštěvníky Liberce.
Příprava projektu narazila při povolování ze strany státní správy na problém z hlediska dopravní
obsluhy. Proto jsme přistoupili k rozšíření zpracované projektové dokumentace o vyřešení
požadovaného dopravního napojení,“ sdělil aktuální informace ke stavu přípravy projektu náměstek
primátorky Jiří Rutkovský s tím, že silnice nebude sloužit pro dopravu návštěvníků areálu, ale zejména
dopravní obsluze, jako je zásobování nebo odvoz odpadu.
Povolení ke stavbě je rekonstrukcí přístupové komunikace (ulice U Koupaliště) podmíněno. Jedním
z problémů, které radnice řeší, je vlastnictví pozemků i samotné komunikace, která patří
soukromému vlastníkovi a magistrát se s ním nejprve musí domluvit.
Projekt Lesní informační středisko
Projekt Lesního informačního střediska počítá s přírodní vodní plochou ke koupání, dostatkem míst
pro slunění, relaxaci a vybudováním nízkoenergetického školícího ekologického střediska a
informačního centra. Záměr navazuje na tradici využívání areálu koupaliště a díky kompletní
rekonstrukci by přispěl k zatraktivnění této lokality. Město již vytipovalo dotační tituly, které by bylo
možné využít pro financování akce. Rozpočet počítá zhruba s investicí 25 až 30 milionů korun,
přičemž město by mohlo získat z dotačních titulů až 90 procent zmíněné částky.
O budoucnosti areálu radnice již v minulosti jednala s občany. Uspořádala veřejnou besedu, na které
většina lidí nápad s vybudováním ekocentra přivítala, ovšem za předpokladu zachování možnosti
koupání a relaxace. Po úpravě projektu na přání občanů schválila projekt rada města.
Informace o Lesním informačním středisku, včetně jeho budoucí podoby, jsou dostupné na webových
stránkách města: www.liberec.cz/koupaliste
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