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Tisková zpráva 
 

Dopravní omezení v dolním centru města 
 
 
Liberec 8. 7. 2010 – Několik souběžných stavebních prací v těchto dnech probíhá v dolním 
centru Liberce. Vedle úpravy okolí společensko-obchodního centra Fórum zde před časem došlo 
k havárii plynového vedení, která je průběžně odstraňována. Od nadcházejícího víkendu bude 
zahájena další neodkladná investiční akce. Stavbaři začnou odstraňovat havarijní stav 
zatrubněného koryta Harcovského potoka, který tudy teče a jehož dožité zakrytí hrozí 
propadnutím. 
 

„Od soboty 10. července bude v prostoru Fügnerovy ulice a Soukenného náměstí docházet ke 
změnám režimu dopravy. Vzhledem k již probíhajícím opravám v této lokalitě půjde o poměrně 
rozsáhlá dopravní opatření, jejichž odložení na pozdější dobu však není možné,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský. S největšími omezeními se v této lokalitě 
setkají řidiči silničních vozidel. „I když se jedná o pěší zónu a provoz je zde minimální, dotkne se 
úprava provozu vozů zásobování. Ve směru od ulice Fügnerova totiž nebude možný průjezd do ulice 
Jánská ani Barvířská. Veškeré zásobování Soukenného náměstí tak bude muset z lokality opět vyjet 
směrem k terminálu MHD,“ popsal situaci Rychetský a doplnil, že kvůli zásobování druhé části 
lokality bude zjednosměrněna komunikace mezi ulicemi Široká a Jánská. 

Jelikož přes zatrubněný Harcovský potok vede tramvajová trať, omezení se o tomto víkendu 
projeví také ve výluce provozu tramvají. Jak uvádějí webové stránky Dopravního podniku města 
Liberce, a. s., od pátku 9. 7. od 20 hodin až do nočních nedělních hodin tímto úsekem neprojedou 
tramvaje linek 2 a 3. V daném úseku nahradí provoz autobusy. Linky 5 a 11 budou po celý víkend 
končit u terminálu MHD ve Fügnerově ulici. „Přes víkend musíme stavbařům umožnit přístup 
k betonové desce pod kolejištěm. Proto koleje z vnitřní strany oblouku přisuneme na sraz ke kolejím 
z oblouku vnějšího. To bychom měli do nedělních nočních hodin stihnout a od pondělí tudy již linky 
projedou, i když si v daném úseku budou dávat přednost, neboť zúžení nedovolí průjezd vozů 
v protisměru,“ popsal situaci dopravní ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička.  

„Dopravní omezení zde potrvají 4-6 týdnů, neboť je nutné dodržovat technologické lhůty stanovené 
při betonáži zatrubnění potoka. Ale i poté se v prostoru Soukenného náměstí budou stavbaři 
pohybovat, havárií potrubí i vodotečí je zde totiž více,“ poznamenal Pavel Rychetský. Odbor 
dopravy libereckého magistrátu bude práce v této lokalitě koordinovat tak, aby byl provoz co 
nejméně omezován. „V tomto případě jsme ale neměli jinou možnost než uzavírku připustit. Krycí 
deska potoka je v natolik špatném stavu, že by ohrožovala nejen projíždějící vozy, ale i chodce,“ 
uzavřel Rychetský. 
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