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KAM^Liberec 
Zdůvodnění žádosti O místní úpravu provozu v ulici Dubový vrch 

Návrh úprav veřejného prostranství v lokalitě Dubový vrch 

Na dlouhodobý a opakovaný podnět obyvatel ulice Dubový vrch ve Starém Harcově byl 
Kanceláří architektury města Liberec zpracován návrh stavebních a dopravně - 
organizačních úprav vtéto lokalitě. Dopravně-organizační opatření včetně humanizace 
veřejného prostoru vlokalitě Dubový vrch bylo konzultováno a řešeno sérií paıticipací 
S místními občany. 
Realizace návrhuje rozdělena do dvou následujících etap. 
1) Etapa 1 - změna místní úpravy provozu a dopravně - organizační opatření 
2) Etapa 2 - Stavební úpravy v podobě dlážděných zpomalovacích prahů a vytvoření 
centrálnılıo veřejného prostoru 
Z dopravního hlediska návrh řeší V ,.Etapě 1" zamezení průjezdu ulicí nežádoucí tranzitní 
dopravou, která v současnosti nedovoluje plné využití stávající obytné Zóny K pobytové 
funkci. Zamezeníprůjezduje navrženo v ulici Dubový vrch kolem fotbalového hřiště Harcov, 
je vyznačeno dopravním Značením B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" a 
podpořeno sloupky zamezujícími průjezd. V dolní části ulice Dubový vrchje navržen systém 
zjednosměrnění ulic Z důvodu nevyhovujícího Šfikového uspořádání ulice a nemožnému 
vyhýbání vozidel. Do oblasti obytné Zóny se nově vjñdí ulicí Dubový vrch a vyjíždí ulicí 
Vrázova. Na vjezdu je umístěno dopravní značení B5 „Zákaz vjezdu autobusů".-jgežádoucí 
autobusy do obytné zóny vjíždějí Z důvodu jejich odsäěfií u 'fotbalového hřiště. K danému 
účelu ale Slouží plocha parkoviště u sportovní haly ve Stodolní ulici. Vhorní části ulice 
Dubový vrch je navrženo dopravní značení B32 „Průjezd zakázán" Zdůvodu zamezení 
průjezdu tranzitní dopravou. 
V rámci stavebních úpravje V „Etapě 2" navrženo podpoření obytné zóny a zklidnění dopravy 
pomocídlážděných zpomalovacích prahů. Na křižovatce s u|icíNa Hrázije vytvořen centrální 
odpočinkový veřejný prostor. kdeje redukována plocha zpevněné křižovatky. Křižovatka se 
tímto návrhem stane v rámci dopravních pohybů přehlednější a bezpečnější. Je Zde také 
umístěna lavička a několik stromů. které podpoří pobytovou funkci zdejší obytné Zóny. 
Celkový rıávrh byl dvakrát projednáván na plánovacích setkání s obyvateli Dubového vrchu.


