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Reakce 
na článek „Chodník nikde. Město neplní sliby?“, 

publikovaný 11. 8. v Libereckém deníku 

Text považujeme za úmyslně jednostranný s cílem poškodit statutární město Liberec, které údajně 

„neplní sliby“ dané obyvatelům Londýnské ulice. Autorka se před zveřejněním článku bohužel vůbec 

neobrátila na město, které přitom mohlo celou situaci kolem vybudování chodníku v této lokalitě 

uvést na pravou míru. 

Dne 11. 8. 2014 byl v Libereckém deníku zveřejněn článek pod názvem „Chodník nikde. Město neplní 

sliby?“, který vyšel na základě podnětu občana (p. Smažík) a kde z nepochopitelných důvodů nebyla 

dána možnost vyjádření statutárnímu městu Liberec. Pro objektivní posouzení by přitom v každém 

podobném konfrontačním článku měla být dána možnost vyjádření oběma stranám, a to k celé 

problematice. Z tohoto důvodu uvádíme stručné shrnutí žádostí pana Smažíka a informace o jejich 

způsobu řešení. 

V srpnu roku 2011 se pan Smažík obrátil na statutární město Liberec (dále jen SML) s hromadnou 

stížností za zbourání objektu bývalých kanceláří po majiteli „Rašelina Soběslav“, neboť se zde měli 

shromažďovat bezdomovci a narkomani. Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálním vlastníkem 

nemovitostí bylo SML, byla stížnost projednána a následně bylo rozhodnuto o zbourání předmětných 

objektů, ke kterému došlo v roce 2012, tj. požadavku obyvatel bylo vyhověno. 

Dále byla SML v listopadu 2011 doručena žádost o výstavbu chodníku v Londýnské ul., kde byl jako 

kontaktní osoba uveden rovněž pan Smažík. Předmětem žádosti byl požadavek na vybudování 

chodníku podél komunikace Londýnská, a to od kruhového objezdu od Letné až po zastávku MHD 

„Růžodol mlýn“, požadavek na vyčištění příkopů a upozornění na vzrostlý strom v zatáčce, který 

zasahuje do komunikace. Rovněž byla městu nabídnuta varianta, že pokud by vybudování chodníku 

bylo příliš nákladné, požaduje pan Smažík znovuzavedení autobusové linky č. 23 na konečnou zastávku 

„Růžodol mlýn“ (přímo před dům pana Smažíka). 

Tímto podnětem se město zabývalo a panu Smažíkovi byla odeslána písemná odpověď, ve které byly 

popsány možnosti dalšího řešení. V odpovědi byly uvedeny odhadované náklady na zřízení chodníku a 

další možný postup včetně možných rizik a úskalí při přípravě této akce s tím, že je třeba situaci 

prověřit a zpracovat studii, která by ukázala, zda je možné chodník realizovat. 

K jednotlivým bodům stížnosti je třeba uvést, že v současné době na zastávku „Růžodol mlýn“ jezdí 3 

linky MHD, a to linky č. 23, 28 a 30. Příkopy, které se podél komunikace Londýnská nacházejí, jsou 

čištěny v rámci běžné údržby komunikací. Již v dopise byl pan Smažík upozorněn, že nelze vybudovat 

chodník podél komunikace Londýnská na úkor stávajícího šířkového uspořádání komunikace. Při 

následném ověřování možností bylo zjištěno, že problémem pro možné zřízení chodníku jsou 



majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých by chodník měl stát. Část pozemků není ve vlastnictví 

města a také mají jiné funkční využití. Na základě výše uvedeného nebyly realizovány další stupně 

projektových dokumentací. 

Ve snaze vyhovět žádosti pana Smažíka byl doplněny spoje MHD a znovuzavedena linka č. 23 na 

konečnou zastávku „Růžodol mlýn“, jak žadatel požadoval jako alternativu ve svém podnětu, pokud 

nebude možné zřídit chodník. Z výše uvedeného je zřejmé, že město hledalo řešení žádosti pana 

Smažíka a jeho žádosti vyhovělo. Dále byly hledány alternativní možnosti. Jako vhodná varianta vznikla 

trasa pro stezku pro chodce a cyklisty vedoucí souběžně s komunikací Londýnská podél toku řeky Nisy, 

a to s využitím nejen pro potřeby stávající zástavby, ale také pro potřeby širší veřejnosti. Tento projekt 

má v současné době již vydané stavební povolení a jsou hledány vhodné dotační tituly, které by 

pomohly s jeho realizací. Po realizaci smíšené stezky pro chodce a cyklisty budou moci obyvatelé této 

lokality využívat širší nabídku spojů MHD, protože budou mít snadnější přístup k další zastávce MHD 

Stračí, jenž je obsluhována spoji č. 12, 14 a 31. 

Dále byla v žádosti pana Smažíka uvedena problematika stromů podél komunikace Londýnská. K této 

záležitosti lze sdělit, že již bylo požádáno o povolení kácení stromu v zatáčce, který zasahuje do 

komunikace a dále bude požádáno o kácení dalších stromů podél komunikace Londýnská, a to 

s přihlédnutím k jejich stavu. Jejich odstranění však bude možné nejdříve v době vegetačního klidu, tj. 

po 1. říjnu. 

Závěrem si dovolíme malé shrnutí: Statutárnímu městu Liberec byly od pana Smažíka doručeny žádosti 

o zbourání objektu bývalých kanceláří, zřízení chodníku nebo znovuzavedení linky č. 23 na konečnou 

zastávku před jeho dům, čištění příkopů podél komunikace Londýnská a odstranění stromu v zatáčce. 

Objekty bývalých kanceláří byly zbourány, chodník nebylo možné zřídit, tak byla využita alternativa 

navržená panem Smažíkem, a to znovuzavedení linky MHD č. 23, čištění příkopů v minulých letech 

proběhlo v rámci běžné údržby komunikací a v letošním roce je ještě v plánu, o možné pokácení 

stromu v zatáčce již bylo požádáno a o další stromy, které budou zásah vyžadovat, bude následně 

požádáno, přičemž odstranění bude možné provést až v době vegetačního klidu. 

Na základě výše uvedených skutečností se zle domnívat, že mediální vyjádření pana Smažíka je 

pokus o mediální nátlak v období před nastávajícími volbami a snahou zkreslení dosavadních 

událostí ve snaze dosažení vlastního prospěchu. 


