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Tisková zpráva 
Další etapa revitalizace Rochlice zvýší 

bezpečnost řidičů i chodců v Dobiášově ulici 

Velké změny čekají na řidiče, chodce i cyklisty na největším libereckém sídlišti Rochlice, konkrétně 

v ulicích Dobiášova, Haškova a Pazderkova. Statutární město Liberec tady dnes zahájilo plánovanou 

kompletní rekonstrukci chodníků, vozovek, parkovacích stání a výstavbu okružní křižovatky. Cílem 

akce je především zvýšení bezpečnosti v dopravně nejvytíženějším místě této nejlidnatější liberecké 

čtvrti. Revitalizace je rozdělena do tří akcí, celkově vyjde na 42,7 milionu korun a z větší části je 

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

Integra stavby a.s. 

Stavební práce potrvají deset týdnů a vyžádají si nezbytná dopravní omezení. Za komplikace vyvolané 

stavbou se město Liberec předem omlouvá. „Uvědomujeme si, že stavba místním lidem na nějakou 

dobu zkomplikuje život, stejně jako každá větší rekonstrukce. Věřím, že všechny úpravy budou ku 

prospěchu obyvatel; řidiči se mohou těšit na plynulejší a bezpečnější provoz a všichni obyvatelé Rochlice 

na komfortnější prostředí,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš 

Kysela a doplnil, že město i zhotovitel budou dbát na to, aby byl dopad stavebních prací na místní 

obyvatele co nejmenší. 

Největších změn dozná v následujících třech měsících ulice Dobiášova od křižovatky s ulicí 

Vratislavickou až po křižovatku s ulicí Krejčího. „Silnice se v tomto úseku narovná, tedy zanikne 

takzvaná dopravní šikana. V ulici přibudou nové přechody pro chodce s bezpečnostními dělícími 

ostrůvky, pruhy pro cyklisty a chodník, který tady doposud chyběl. Do svahu, kudy si obyvatelé sídliště 

zkracovali cestu, umístíme na dvou místech schody. Samozřejmostí jsou úpravy zeleně,“ upřesnil Tomáš 

Kysela s tím, že změny se dotknou také zastávek městské hromadné dopravy na konečné Zelené údolí. 

Zásadní proměna čeká frekventovanou křižovatku ulic Dobiášova - Krejčího - Pazderkova. Klasickou 

křižovatku nahradí kruhový objezd s poloměrem středního ostrůvku 9 metrů. „Ani u této křižovatky 

nebudou chybět bezpečné přechody pro chodce, a to ze všech čtyř stran. Navíc kousek nad křižovatkou 

u čerpací stanice vznikne nový přechod, po němž volali místní obyvatelé,“ doplnil náměstek.  

Součástí projektu je také obnova chodníků, vozovek a parkovacích stání na příjezdech do vnitrobloků v 

ulicích Haškova a Pazderkova. Tím bude současně završena kompletní revitalizace ulice Haškova, která 

započala v roce 2012. 

Detailní informace o stavbě včetně časového harmonogramu prací, situačních výkresů a kontaktů na 

zhotovitele a objednatele budou vyvěšovány průběžně na informační ceduli na křižovatce ulic 

Dobiášova - Krejčího - Pazderkova a dále na webu města: http://www.liberec.cz/revitalizace-rochlice-

2015/.  
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Úprava provozu MHD 

Dopravní omezení se dotkne i provozu městské hromadné dopravy. Až do konce listopadu budou mít 

pozměněné trasy autobusové linky 12, 23, 35, 90 a 98.  

Linka č. 12 a 23 bude ukončena v zastávce Krejčího, která bude i nástupní ve směru Fügnerova. Úsek 

mezi zastávkou Krejčího a Zelené Údolí nebude po dobu rekonstrukce obsluhován. Na linkách bude 

platit nový jízdní řád. Zastávka Krejčího bude posunuta dál ve směru Dobiášova. 

Linka č. X12 – linka na zajištění obsluhy zastávky Pekárny a Zelené Údolí. Linka bude vedena z 

terminálu Fügnerova do Zeleného Údolí. Zastávka bude ve směru Pekárny v zálivu před čerpací stanicí 

KM Prona, ve směru centrum na ul. Vratislavická, cca 50 metrů od kruhového objezdu, ve směru 

Poštovní náměstí. Na lince bude platit nový jízdní řád. 

Linka č. 35 – bude vedena ve směru Průmyslová zóna Jih ze zastávky Krejčího po objízdné trase do 

zastávky Rochlice a dále pojede po své trase. V opačném směru bude linka vedena po stejné objízdné 

trase. Linkou nebude obsloužena zastávka Ježkova (náhradní Krejčího) a Zelené Údolí. Na lince bude 

platit nový jízdní řád. Linka na objízdné trase nestaví. 

Linka č. 90 – pojede po své trase do zastávky Krejčího, pokračuje objízdnou trasou do zastávky Rochlice 

a dále po své trase. Linkou nebude obsloužena zastávka Zelené Údolí. Linka na objízdné trase nestaví. 

Na lince bude platit nový jízdní řád. 

Linka č. 98 – bude vedena ze zastávky Rochlice do náhradní zastávky na ul. Vratislavická (náhradní za 

Zelené Údolí), pokračuje do zastávky Krejčího a dále po své trase. 
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