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Tisková zpráva 
Dobiášova ulice je opět průjezdná  

a díky úpravám bezpečnější 

Po deseti týdnech dokončilo město Liberec na největším libereckém sídlišti Rochlice výstavbu 

kruhového objezdu a rekonstrukci ulic Dobiášova, Haškova a Pazderkova. V pondělí 30. listopadu 

zároveň skončila i veškerá dopravní omezení, které si náročná stavba vyžádala.  

Revitalizace byla rozdělena do tří akcí, celkově vyšla na 42,7 milionu korun a z větší části byla 

spolufinancována z fondů Evropské unie. Zhotovitelem stavby byl vítěz výběrového řízení, společnost 

Integra stavby a.s. 

Nejviditelnější je proměna frekventované a původně nepřehledné křižovatky ulic Dobiášova, Krejčího 

a Pazderkova. Klasickou křižovatku nahradil kruhový objezd s poloměrem středního ostrůvku 9 

metrů. Bezpečnější bude nejen pro motoristy, ale i pro chodce. „Stavbu se podařilo dokončit za 

pouhých deset týdnů, přitom veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu,“ vyzdvihl rychlost 

dokončení stavby primátor města Tibor Batthyány. 

Velkých změn doznala ulice Dobiášova na zhruba půlkilometrovém úseku mezi novým kruhovým 

objezdem a spodní kruhovou křižovatkou s Vratislavickou ulicí. Silnice dostala nový asfaltový povrch a 

jsou na ní nasvícené přechody pro chodce s dělicími ostrůvky. Nově vymezené jsou i pruhy pro 

cyklisty. „Do svahu, kudy si obyvatelé sídliště zkracovali cestu, jsme umístili na dvou místech 

schodiště. Ulici lemují vysázené stromky a keře. Nové je i veřejné osvětlení. Lépe jsou vyřešené 

autobusové zastávky. Autobusy MHD mají také nově vymezenou odstavnou plochu. Nebudou tak už 

muset parkovat podél ulice, jak tomu bylo doposud,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku 

města Tomáš Kysela. 

Pracovalo se i na příjezdech do vnitrobloků v přilehlých ulicích Pazderka a Haškova. Podařilo se 

obnovit chodníky, vozovky a parkovací stání. Kromě chodců a cyklistů změny potěší také místní 

motoristy. V Pazderkově ulici došlo k navýšení o 28 parkovacích stání a dalších 15 míst přibylo v 

Haškově ulici. V Dobiášově ulici řidiči zaparkují na vydlážděných parkovacích pruzích. Nová parkovací 

místa ocenil primátor Tibor Batthyány: „Parkování na sídlišti je obecně velkým problémem a jsem rád, 

že se nám daří počet parkovacích míst postupně navyšovat. Nejde to tak, jak bychom si my a 

obyvatelé sídliště představovali, ale bohužel legislativa a normy jsou přísné.“ 

Autobusové linky MHD č. 12, 23, 35, 90 a 98 se do této lokality na své pravidelné trasy vrátí od úterý 

1. prosince. Na linkách budou platit nové jízdní řády. Linka č. 12 a 33 při jízdě na Broumovskou a 

Kunratickou nově pojede ze zastávky Dobiášova přes novou zastávku Ježkova na ulici Krejčího (pod 

čerpací stanicí Kontakt). 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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