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Vyjádření primátora Statuárního města 
Liberec Ing. Jiřího Kittnera k otázce mostu 

mezi Doubím a Pilínkovem 
 

 
 
Liberec, 9. října 2009  

 

 

Již několik dní sleduji v médiích, na internetu, ale také mezi obyvateli Liberce rozbouřenou 

debatu o boření mostu, který propojuje Doubí a Pilínkov. Nestačím se přitom divit, jaké 

informace se dozvídám. Jsou plné nepravd, manipulací a někdy také úmyslných lží. Udivuje 

mne na tom především jedna věc – že se dosud nikdo nezeptal přímo mne, nebo tiskového 

oddělení města, jaký je skutečný stav věci. Dovolte mi tedy, abych vše uvedl na pravou 

míru. 
 

 

1) Současný most je ve velmi špatném stavu. Tuto informaci máme podloženou několika zdroji, mimo 
jiné zprávou Českých drah a protokoly z každoročních prohlídek, kterým podléhají všechny 
mosty, a kde je most označen jako neopravitelný. Myslím, že nikdo nechceme, aby se Liberec 
dostal do celostátních médií podobným způsobem, jako v době relativně nedávné most ve 
Studénce. Pokud někdo tvrdí, že most se bude bourat bezdůvodně, lže. A chce-li někdo 
navzdory evidentním skutečnostem převzít odpovědnost za ponechání současného stavu, jsem 
připraven vystavit mu příslušné plné moci tak, aby mohl tuto odpovědnost převzít.   

 
2) Je pravda, že původní informace naznačovaly, že most není široce využíván a tedy byly názory, 

že není třeba místo původního budovat nový. Není ale pravda, že tomu tak skutečně bude. Již 
delší dobu, dávno před peticí a tímto veřejným „humbukem“ jsem jednal s představiteli 
společnosti Denso, abychom zjistili, nakolik je most zaměstnanci komerční zóny využíván. Dále 
jsem jednal i s občany, kteří se na mě obrátili, protože je záležitost mostu zajímala a kteří si 
uvědomují, že v novinách se nikdy nic nevyřešilo a mediální „střelba naslepo“ přináší možná 
politické body „hrdinům bez bázně a hany“, ale k řešení problému zpravidla nevede. Na základě 
těchto jednání jsme se před několika týdny rozhodli původní most nahradit novým přechodem a 
na můj pokyn byly zahájeny přípravy k nahrazení mostu (výběr zpracovatele projektové 
dokumentace, zpracování projektové dokumentace, výběr zhotovitele….). Příslušný materiál je 
zařazen na jednání rady města 20. 10. 2009.   

 
 

 
Ing. Jiří Kittner 
primátor Statutárního města Liberec 


