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Tisková zpráva 
Úpravy parků navrhují sami Liberečané 

 

Obnovu zanedbaných parčíků chystá na příští rok liberecká radnice. Zatím vytipovala dvě plochy, 

kde uspořádala setkání s místními občany. Ti mohou přímo ovlivnit, jak bude park po úpravě 

vypadat. Jejich náměty zapracuje architekt Jiří Žid, který ve spolupráci s Odborem ekologie a 

veřejného prostoru připraví návrh nového řešení. Parky by měly sloužit jak odpočinku a relaxaci, 

tak i k případnému sportovnímu a hernímu vyžití při zachování co nejvíce zeleně. 

Zatím poslední setkání proběhlo ve středu 4. listopadu v parčíku mezi ulicemi Horní Kopečná a Na 

Žižkově. Osud tohoto zeleného ostrůvku uprostřed zástavby rodinných a panelových domů není 

místním obyvatelům lhostejný. Mnozí pamatují dřívější využití jako hřiště, které v současnosti již 

neslouží svému účelu.  

Architekt Jiří Žid představil svůj návrh řešení, kdy by park rozdělil do tří zón se čtyřmi vstupy. Střední 

část by sloužila jako park s možností sportování, jeden okraj jako hřiště pro děti s prolézačkami nebo i 

se skluzavkou či houpačkami a v okrajové části na druhém konci by byla zachována příroda – stromy, 

keře s posezením, kde by mohli obyvatelé této lokality relaxovat. Další setkání nad podrobněji 

rozpracovaným návrhem řešení se tady uskuteční zhruba za tři týdny.  

S lidmi přišla o budoucnosti parku diskutovat také náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň 

a životní prostředí Karolína Hrbková. „Do úpravy ploch veřejného prostranství se snažíme zapojit co 

nejvíce místních obyvatel, protože právě oni budou tyto plochy v budoucnu využívat. Na základě 

podnětů občanů nejprve zjišťujeme, co v místě postrádají, a s pomocí architekta hledáme společné 

řešení,“ řekla náměstkyně. „Zároveň se budeme snažit zapojit veřejnost nejen do plánování, ale i do 

vlastní realizace úprav. Velmi si vážím všech aktivit občanů, které vedou ke zlepšování místa, kde 

žijeme,“ doplnila s tím, že podobné akce město plánuje i v příštím roce. 

Město Liberec zapojilo obyvatele také do úprav parku u křižovatky ulic Americká a Domažlická. 

Koncem října tady proběhlo už druhé setkání, kde se místní shodli na maximálním a efektivním 

využití prostoru a zachování relaxační a herní části. Občané se dokonce rozhodli úpravu uspíšit a o 

nadcházejícím víkendu organizují brigádu. Chtějí hlavně odstranit přestárlé keře, aby hned na jaře 

mohly být vysázeny nové. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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