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Tisková zpráva 
Radnice hledá s obyvateli Doubí řešení,  
kudy vést kamiony do průmyslové zóny  

 

Je nutné zakreslit do připravovaného územního plánu novou silnici v Doubí, nebo se dá vymyslet 

lepší varianta, kudy vést kamiony do průmyslové zóny? Statutární město Liberec, které chce nový 

územní plán dokončit v příštím roce, hledá společně s obyvateli čtvrti řešení. Svolalo proto na 

středu 3. června do místní základní školy besedu.  

„Setkání s občany jsme pojali jako informativně-pracovní schůzku, abychom podrobně prodiskutovali 

jejich námitky ke vznikajícímu územnímu plánu. Vím, že nelze vyhovět všem, ale chceme najít takové 

řešení, které bude přijatelné pro co největší skupinu lidí a bude současně v souladu se strategií rozvoje 

města,“ řekla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

Karolína Hrbková.  

S náměstkyní a pracovníky oddělení územního plánování magistrátu přišla diskutovat desítka lidí. 

Nechyběli zástupci občanského sdružení Naše Doubí, kteří podali k návrhu územního plánu několik 

námitek a připomínek. Za nejpalčivější problémy považují úbytek zelených ploch pro trávení volného 

času, hluk z čtyřproudového průtahu, ale především zmíněnou sběrnou komunikaci, která má 

v budoucnu přímo propojit průmyslovou zónu Jih se silnicí I/35. Podle návrhu územního plánu má 

vést od kruhového objezdu u Densa, dále podél železniční tratě, kterou přibližně ve své polovině 

podjede a po několika sta metrech se napojí na ulici Minkovická. Místní se obávají nárůstu hluku a 

přišli by o kus zeleně.  

Stávající napojení průmyslové zóny přes ulici České mládeže už kapacitně nedostačuje a jsou zde 

překračovány hlukové limity. Po nové silnici volá i Liberecký kraj, který požaduje silniční propojení 

oblasti Podještědí právě s hlavním silničním tahem přes Liberec. Obyvatelé Doubí a zástupci města se 

dohodli na prověření možnosti zapuštění nové silnice částečně pod zem a možnosti úprav ulice České 

mládeže tak, aby tudy kamiony mohly projíždět i nadále. 

Obyvatelé Doubí současně chtějí zachovat zeleň na městských pozemcích u Makra. Náměstkyně 

Karolína Hrbková k tomu navrhla zachovat a zkultivovat dosud nedotknutou zeleň v okolí rybníků 

mezi Minkovickou ulicí a železniční tratí. V úvahu připadá i protihlukové zakrytí průtahu I/35 na území 

Doubí. 

 

 

 



 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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