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Tisková zpráva 
Ulice Dr. Milady Horákové je  

po rekonstrukci opět průjezdná 

V sobotu 17. prosince byl po pěti měsících obnoven provoz v ulici Dr. Milady Horákové v Liberci. Na 

své původní trasy se vrátily i autobusy městské hromadné dopravy. Komunikace na frekventovaném 

úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební prošla kompletní rekonstrukcí povrchů 

a inženýrských sítí. Úpravy potěší i cyklisty, pro které vznikly v obou směrech vyhrazené pruhy. 

Město Liberec do rekonstrukce investovalo 18 mil. Kč vč. DPH. 

Jednalo se o takzvanou sdruženou investici, kdy zhotovitelé staveb vlastníků sítí technické 

infrastruktury provedly opravu vodovodu, kanalizace a plynovodu a zhotovitel města, firma Eurovia CS, 

a.s., provedl obnovu vozovky a chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložky dotčených 

sítí a celkovou úpravu křižovatky Horákové – Melantrichova, kde dopravu nově řídí světelná 

signalizace. V minulém týdnu ještě probíhaly dokončovací práce, a to zejména na chodnících a 

dopravním značení. 

Ulice je průjezdná už od soboty, slavnostní otevření proběhlo v úterý 20. prosince za účasti 

představitelů města, zástupců magistrátu a zhotovitelů. „Takto náročná a celková rekonstrukce se 

bohužel neobešla bez komplikací, které řidičům a obyvatelům Liberce přinesla nezbytná uzavírka. 

Vynahradí jim to však používaní nově opravené komunikace, na které vznikly další parkovací místa, 

prodloužili jsme cyklostezku a v neposlední řadě upravili křižovatku s Melantrichovou ulicí tak, aby byla 

bezpečnější,“ řekl primátor města Liberce Tibor Batthyány. 

V opravě dalších částí ulice Dr. Milady Horákové bude město pokračovat v dalších letech. Jistá je v tuto 

chvíli už rekonstrukce frekventovaného úseku Čechova - U Potůčku, kde zvýšenou přehlednost a vyšší 

bezpečnost nejen motoristů, ale i chodců a cyklistů má mimo jiné přinést úprava jízdních pruhů a 

křižovatky. Projekt počítá s opravou chodníků a tras pro pěší. Nový přechod pro chodce má vzniknout 

ve směru od centra před napojením ulice Čechova. Před a za řešeným problematickým úsekem 

povedou pruhy pro cyklisty, úprav se dočkají i autobusové zastávky v obou směrech. „Na tuto investiční 

akci se nám podařilo získat evropskou dotaci. S realizací počítáme v příštím roce,“ upřesnil náměstek 

pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.  

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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