
Liberec 13. dubna 2016 

 

Tisková zpráva 
 

Liberec chce získat dotaci na bezpečnější dopravu 
 

 
Koncem dubna požádá město Liberec o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
EU na úpravu nebezpečných dopravních míst v Liberci. 
 
Nové chodníky a přechody pro chodce mají zklidnit dopravu Liberci a vymazat z mapy města body 
častých dopravních nehod. O dotaci na odstranění 13 složitých dopravních situací požádá město Liberec 
Ministerstvo pro místní rozvoj. „To vypsalo výzvu zaměřenou na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu 
chodníků podél silnic a místních komunikací tak, aby lépe vyhovovaly i lidem s omezeným pohybem nebo 
horší orientací,“ upřesňuje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
Pozitivních změn by se chodci i motoristé mohli dočkat do dvou let. 
 
Chodníky, včetně přechodů pro chodce, přibydou například v Hanychově, Františkově a na sídlišti 
Kunratická. Přechody by měly zase odstranit dopravní kolize v průmyslové zóně Jih nebo ve Zhořelecké 
a Londýnské ulici.   Projektové záměry, které vybrala dopravní komise a rada schválila k zařazení do výzvy, 
se nepodařilo dříve uskutečnit v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Jsou mezi nimi i 
dopravní problémy, které v minulých pěti letech projednávali radní města nebo na ně opakovaně 
upozornila policie. „Stavební zásahy nejsou zvlášť náročné, takže nemusíme zajišťovat územního 
rozhodnutí,“ doplňuje náměstek Tomáš Kysela.  
 
Plánované úpravy přijdou zhruba na 30 milionů korun, přibližně polovinu částky by mohla pokrýt 
podpora z evropského operačního programu.  Evropský fond uvolní, v rámci 18. výzvy na zvýšení 
bezpečnosti dopravy v českých městech a obcích mimo Prahy, celkově 488,8 mil. korun, žadatelům 
uhradí až 85 procent relevantních nákladů.  „Chceme, aby všechny úpravy byly plně funkční a smysluplné, 
proto bude Liberec muset financovat z vlastních zdrojů větší část rozpočtu, přibližně 50 procent,“ 
doplňuje primátor Liberce Tibor Batthyány. Pokud by město neuspělo s žádosti o evropské peníze, 
zkusilo by později získat podporu z národních programů vypisovaných například Státním fondem 
dopravní infrastruktury (SFDI). 
 
 
Přehled opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci 
 
1.Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ul. Řepná 
2.Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci -  Zřízení chodníku Uralská v úseku Americká – Švermova 
3. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení dvou přechodů pro chodce ul. Průmyslová 
4. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zřízení chodníku Kunratická 
5. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Hrubínova 
6. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Svobody 
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Husova 
8. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Komunikace Dr. Milady Horákové, úsek ul.Čechova – U   
Potůčku 
9.Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci -  Lokalita Žižkovo náměstí 



10. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Chodník ul. Horská 
11. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro chodce v ul. 
Krajinská 
12. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Lokalita Zhořelecká – Londýnská, přechod pro chodce u 
dopravního hřiště 
13. Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - úsek Rušička - Broumovská 
 
Bližší informace k plánovaným dopravním opatřením: www.bezpecnadoprava.liberec.cz 
 
 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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