Liberec 1. prosince 2016

Tisková zpráva
V centru Liberce skončily opravy
ulic Šamánkova a Oblačná
V Liberci skončily uzavírky dvou ulic v centru města – Šamánkovy a Oblačné. Radnice ve spolupráci s
vlastníky inženýrských sítí koncem listopadu dokončila jejich kompletní rekonstrukci. Tu si vyžádal
havarijní stav vozovek, chodníků a sítí. Nové je i veřejné osvětlení. Provedené úpravy také přispějí
ke zvýšení bezpečnosti chodců.
„Opravy v obou ulicích byly nevyhnutelné a po opravě volaly už delší dobu. Jsem upřímně rád, obzvláště
teď před koncem roku, že se nám daří před termínem dokončovat stavby, zejména ty infrastrukturní.
Po Šamánkově a Oblačné považuji za důležité ještě otevření ulice Dr. M. Horákové, které proběhne do
dvou týdnů,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.
Obnova obou ulic patřila do letošní série oprav komunikací v rámci takzvaných sdružených investic. Jde
o dohody mezi vlastníky sítí a městem Liberec. Jednání nejsou vždy z různých důvodů jednoduchá, ale
tento postup města přináší dva pozitivní efekty. Prvním je podstatná úspora peněz, protože na
celkových částkách za opravy povrchů se podílí všechny strany. Druhým je ten, že v daném úseku není
nutné opakovaně rozkopávat vozovku nebo chodník kvůli dalším opravám, vše se udělá během jedné
akce.
Šamánkovu ulici město slavnostně otevřelo v úterý 29. listopadu, řidiči tudy ale mohli projet už o sedm
dní dříve. „Díky příznivým klimatickým podmínkám proběhlo dokreslení přechodu na retardéru, a proto
bylo spuštění provozu povoleno od 23. listopadu formou předčasného užívání stavby,“ vysvětlil
náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.
Oprava této důležité spojnice Tržního náměstí a Masarykovy ulice probíhala od června po celé ploše.
Důvodem byla rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu. „Řidičům i chodcům už slouží nové
povrchy vozovky i bezbariérové chodníky. Nově jsou nasvíceny přechody pro chodce,“ uvedl Tomáš
Kysela. Město Liberec do rekonstrukce investovalo 3.738.900 Kč vč. DPH. Zhotovitelem stavby byla
firma Eurovia CS, a.s.
Také Oblačná ulice prošla na přímém úseku od křižovatky Lipová celkovou opravou povrchů a současně
v koordinaci s vlastníky inženýrských sítí proběhla rekonstrukce podzemních vedení vodovodu,
kanalizace a plynu včetně přípojek. Slavnostní otevření proběhlo ve středu 30. listopadu, přičemž ulice
byla zprůjezdněna už o 3 týdny dříve. Město Liberec za rekonstrukci, kterou prováděla společnost
Strabag, a.s., zaplatilo 5.739.271 Kč vč. DPH.

