STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 7. zasedání zastupitelstva města 03.09.2020

Zpráva o výsledku hlasování participativního rozpočtu

Zpracoval:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno: 16. RM dne 18.8.2020
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Návrh postupu pro tvorbu Participativního rozpočtu města Liberec v roce 2019 - 2020 byl schválen
zastupitelstvem města. Ten lze popsat ve zkratce tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za peníze
z participativního rozpočtu mělo v Liberci v následujícím roce vylepšit. Své návrhy předkládají
magistrátu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následně se obyvatelé za asistence města setkávají
na veřejných diskusích. Na nich prezentují a případně diskutují o svých návrzích. Vyvrcholením
procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.
Pro realizaci výstupů tohoto postupu bude stavoven limit 5 000 000,- Kč, které tak tvoří vlastní
participativní rozpočet města Liberce. Tato částka bude využita v 24ti měsících po skončení hlasování,
případně alokována v rozpočtu následujícího roku s tím, že musí být vynaložena na návrhy občanů,
které budou předloženy a vybrány ve shodě s následujícím postupem na základě jasně definovaných
pravidel odsouhlasených zastupitelstvem města.
Rada města Liberec sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu využívá také jako
informaci o potřebách obyvatel a jejich představách rozvoje města. Některé z návrhů tak mohou být
realizovány z rozpočtu města na základě diskuze v zastupitelstvu města.
Základní pravidla pro předložené projekty:
 Realizace návrhu musí být v kompetenci města tedy hlavně na městských pozemcích.
 Návrh musí mít přínos pro občany a musí být občanům k dispozici.
 Návrh musí jít realizovat během 2 let od výběru v závěrečném hlasování.
 Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 20 % jeho pořizovací ceny.
 Návrh musí být udržitelný po dobu 5 let.
 Nelze podpořit jednorázové kulturní či společenské akce.
Kdo mohl projekt navrhnout:
Osoba bez omezení věku s trvalým bydlištěm na území města Liberce.
Každý navrhovatel potřebuje dva garanty projektu, kterými je osoba starší 18 let bydlící na území
Liberce. Garant zatupuje navrhovatele v případě jeho nepřítomnosti.
Kdo mohl hlasovat:
Hlasovat mohli obyvatelé města starší 15 let pouze elektronicky přes webový formulář a jejich totožnost
bude ověřena pomocí SMS zprávy.
První ročník participativního rozpočtování proběhl v měsících červnu a červenci.
 Hlasovalo 3422 lidí.
 Vybíralo se z 29 projektů, z nich občané mohli téměř dva měsíce vybírat projekty.
 Projekty byly rozděleny do dvou kategorií – malé – s náklady do 150 tis korun a velké – do jednoho
milionu korun.
 V rámci hlasování bylo vybráno k realizaci celkem 12 projektů. Osm malých a čtyři velké.
 V rámci hlasování mohli být využity i negativní, těch bylo využito 1156 (tedy jedna třetina
hlasujících).
Detailní anylýza hlasování https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec
Nyní se spojíme se všemi navrhovateli úspěšných projektů a začneme pracovat na jejich realizaci.
Některé projekty je ještě potřeba projednat například se stavebním úřadem a vyhlásit výběrová řízení na
firmu, která samotnou stavbu zrealizuje.
Všechny úspěšné projekty bychom chtěli zrealizovat nejpozději do konce příštího roku.
Záměrem je většinu projektů realizovat prostřednictvím vlastních sil, tedy p.o. TSML a p.o. Městské
lesy, kterých mudou převedeny finanční prostředky v rámci příspěvku. V rámci realizace bude úzká
spolupráce mezi navrhovateli a zkhotovitelem.

Přílohy:
Příloha č. 1 - výsledky
Příloha č. 2 - projekty

Výsledky hlasování Tvoříme Liberec 2020
Velké návrhy
Pořadí
1

Celkem
hlasů
1061

2
3
4

497
475
459

5
6
7
8
9

276
255
231
220
187

10
11
12
13
14
15

167
161
135
111
97
82

Název návrhu
Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí
Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a
bahno pryč!
Broumovské náměstí
Revitalizace parku na náměstí Českých bratří
Růžodol – obnova nevyužívaného hřiště a vytvoření
prostoru pro sport a setkávání
In-line Králův Háj
Veřejné dětské hřiště a odpočinkový koutek Pilínkov
Vraťme tikot starým hodinám
Revitalizace konečné zastávky po 35 letech
Peterka park – workout a místo pro posezení a stolní
hry
Schody do Močálu
Smyslová zahrada u MŠ Delfínek
Workoutová věž “Na mrtvolkách“
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
Místo, kde žiju

16

55

Revitalizace otočky při zastávce Blanická

Pozitivní Negativní
hlasy
hlasy
Částka
Průběžný součet
1127
66
890 000,00 Kč 890 000,00 Kč
539
510
484

42
35
25

950 000,00 Kč 1 840 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč 2 840 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč 3 840 000,00 Kč

293
313
242
267
196

17
58
11
47
9

1 000 000,00 Kč
990 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
170 000,00 Kč
465 000,00 Kč

4 840 000,00 Kč
5 830 000,00 Kč
6 830 000,00 Kč
7 000 000,00 Kč
7 465 000,00 Kč

202
175
155
170
152
123

35
14
20
59
55
41

1 000 000,00 Kč
300 000,00 Kč
395 000,00 Kč
350 000,00 Kč
450 000,00 Kč
999 000,00 Kč

8 465 000,00 Kč
8 765 000,00 Kč
9 160 000,00 Kč
9 510 000,00 Kč
9 960 000,00 Kč
10 959 000,00 Kč

92

37

340 000,00 Kč 11 299 000,00 Kč
zpracovala

Výsledky hlasování Tvoříme Liberec 2020
Malé návrhy
Pořadí

Celkem
hlasů

Název návrhu

Pozitivní Negativní
hlasy
hlasy

Částka

Průběžný
součet

1
2
3
4
5
6

374
366
311
287
263
259

Kultivace zeleně před prodejnou Káva čaj na Šaldově
náměstí
Oprava vyhlídky Jezdec
Pocta rodáku Františkovi Peterkovi
Odpočinkové molo na ulici 5. května
Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově
Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova

7

213

Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

241

28

75 000,00 Kč

203
138
76

Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického
potoka
Nerezový kolotoč pro děti u ZŠ v Machníně
Přemístění sochy „Po válce“ na důstojné místo

209
157
150

6
19
74

121 000,00 Kč 965 000,00 Kč
70 000,00 Kč 1 035 000,00 Kč
70 000,00 Kč 1 105 000,00 Kč

11
12

35
21

Růžodol I. – úprava kontejnerových stání v ulicích
Suldovského a Srbská
Kontejnerové stání na růžku s přístřeškem

100
48

65
27

149 000,00 Kč 1 254 000,00 Kč
90 000,00 Kč 1 344 000,00 Kč

13

-66

Květnatý kruhový objezd u Arény

76

142

150 000,00 Kč 1 494 000,00 Kč

8
9
10

399
371
360
343
284
327

25
5
49
56
21
68

30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
140 000,00 Kč
149 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč

30 000,00 Kč
180 000,00 Kč
320 000,00 Kč
469 000,00 Kč
619 000,00 Kč
769 000,00 Kč
844 000,00 Kč

zpracovala

Název
Revitalizace parku na náměstí Českých bratří, Liberec
Krátká anotace návrhu
Naše škola nemá vlastní pozemek nebo hřiště. Cílem projektu je revitalizace a úprava parku na
nám. Českých bratří, který je v blízkosti naší školy a je jediným místem, které můžeme využít pro
aktivity I. stupně a školní družiny, kde by se případně mohly konat např. projektové dny, výuka
venku nebo oslavit Den dětí. Park je místem na hry i pro děti z okolí.

Popis
Současný stav parku na náměstí Českých bratří je zcela nevyhovující. Hlavní částí návrhu je
celková revitalizace parku, především jeho spodní části, úprava zeleně a povrchů cest, schodů,
zábradlí a volné plochy ve spodní části parku, která by mohla být upravena jako hřiště vhodné na
míčové hry. Dále navrhujeme přemístění pískoviště do jiné části a jeho zakrytí na zimní období,
tak, aby se prodloužila jeho životnost. Dále bychom využili volné plochy pro dětské hry
namalované na povrchu, (např. panák na skákání), které slouží k hrám a rozvíjení fantazie dětí.
Pro další volnočasové vyžití a hry dětí bychom chtěli do parku umístit 3 různé herní prvky a
basketbalový koš.
Předpokládaný rozpočet projektu 800.000,- Kč

Broumovské náměstí
Krátká anotace návrhu
Cílem návrhu je pozvednout upadající veřejný prostor mezi ZŠ Broumovská a OD Korint.
Navrhované změny v podobě úpravy zeleně, vybudování odpočinkových zón,
relaxačněsportovních ploch, přístřešků, aktivit a her pro děti a cvičících prvků pro dospívající,

Název
pomohou všem bez rozdílu věku trávit svůj volný čas v atraktivním a příjemném prostředí.
Vytvoříme tak místo, které se stane jakýmsi středobodem setkávání obyvatel sídliště
Broumovská, které zde naprosto chybí. Stane se tzv. Broumovským náměstím.

Popis
Projekt „Broumovské náměstí“ bude realizován ve dvou etapách. Ilustrační obrázek prezentuje
představu o celkové přeměně veřejného prostranství před ZŠ Broumovská. Nicméně obsahuje
zakreslení 1. etapy realizace, která je předmětem podávaného návrhu. Tato etapa počítá s třemi
samostatnými oddíly. Jedná se především o úpravu zeleně v levé části. Tato plocha bude sloužit
sportovně - relaxačním účelům, které by měly naplnit workoutové prvky (při výběru bychom
chtěli zapojit i starší žáky místní ZŠ) a nově instalované lavičky. K vytvoření stínu budou vysazeny
vhodné stromy např. Javor mléč, dále zde bude nově zřízen mlatový povrch doplněný travnatým
porostem. Celý prostor bude lemován obrubami z betonových palisád v různém výškovém
nastavení. Druhá plocha, kterou v současné době tvoří 5 ks betonových květináčů s keři, bude
přebudována na oddechovou plochu tvořenou dvěma jednoduchými dřevěnými přístřešky s
posezením. Zřízení tohoto prostoru bude vyžadovat vybourání všech stávajících květináčů a
založení nového mlatového povrchu pod přístřešky v kombinaci s travnatým porostem, na
kterém budou vysazeny nové stromy, např. Višeň chloupkatá. Ohraničení této plochy bude
tvořeno zahradními obrubníky. Na okraj plochy bude instalován stojan na kola. Třetí oddíl
obsahuje hry malované na chodník, které jsou aplikovány na málo využívané asfaltové plochy a
slouží k rozvíjení fantazie a kreativity dětí. Pro výběr lze opět doporučit spolupráci s místní ZŠ.
Předpokládaný rozpočet projektu 1.000.000,- Kč
Pro komplexnost uvádíme stručnou představu o 2. etapě. Zeleň na pravé části by měl tvořit
mlatový a travnatý porost se 3 stromy, z toho jeden jehličnan, který by během vánočních svátků
sloužil zároveň jako vánoční strom, parčík pak dotvoří umístění laviček pro odpočinek. Vnitřní
prostor je vhodný k umístění několika sportovních prvků a prostor s dalšími květináči by mohly
nahradit roštové lavičky se zabudovanými stromy (viz. Streetpark.eu). Odhadovaná cena za 2.
etapu je ca 600.000 Kč.

Název

Kultivace zeleně před "Káva čaj" na Šaldově náměstí
Krátká anotace návrhu
Již od roku 2016 náš spolek (Spolek za estetiku veřejného prostoru) upozorňuje na přerostlou
zeleň před podnikem Káva čaj na Šaldově náměstí. Hlavním důvodem naší iniciativy bylo odkrytí
výtvarného díla „Květ“ od libereckého výtvarníka Štefana Nejeschleby, které bylo zcela zarostlé v
zeleni. Po našem upozornění bylo dílo částečně odkryto, ale stav místa je stále neutěšený.

Popis
Již od roku 2016 náš spolek (Spolek za estetiku veřejného prostoru) upozorňuje na přerostlou
zeleň před podnikem Káva čaj. Hlavním důvodem naší iniciativy, bylo odkrytí výtvarného díla
„Květ“ od výtvarníka Štefana Nejeschleby, které bylo zcela zarostlé v zeleni. Po našem
upozornění bylo dílo částečně odkryto, ale stav místa je stále neutěšený a nedůstojný a dílo je
prakticky neviditelné. V roce 2018 investovalo SML do očistění díla 21 780,-Kč. Tato investice by
měla však být pro kolemjdoucí viditelná a ne být schovaná ve stávající bujné zeleni. Přijde nám,
že primárním důvodem nechuti ke kultivaci místa je fakt, že stávající vzrostlý keř je nenáročný na
údržbu. Uvědomme si však, že skromné peníze vynaložené na úpravu tohoto malého kousku
zeleně, budou mnohonásobně zúročeny ve zkvalitnění veřejného prostoru v samém centru
města.
Předpokládaný rozpočet projektu 30.000,- Kč

Molo na ulici 5.května

Název

Krátká anotace návrhu
Rádi bychom přetvořili 2 ostrůvky na konci ulice 5. května. Nyní je tam jen zanedbané roští a
uschlá bříza. Chceme je zkultivovat, obnovit zeleň a částečně pokrýt „molem“, aby se lidé na
procházce tímto místem měli kde zastavit, odpočinout si a načerpat atmosféru historického
Liberce.

Popis
Rádi bychom zrekonstruovali 2 ostrůvky na konci ul. 5. května, kde se ulice dále napojuje na
Masarykovu ulici. Nyní jsou ta jen staré uschlé keře, roští a uschlá bříza a mezi nimi popelnice.
Místo působí velmi neutěšeně a neupraveně, přitom se nachází v jedné z nejatraktivnějších částí
Liberce u Masarykovy ulice. Chceme se zbavit stávajícího porostu a uschlého stromu, navést
novou zeminu a zasadit novou zeleň (trvalky, bylinky, strom a trávu). Ostrůvky částečně pokrýt
„molem“ tvořeným dřevěným bedněním, kam by si lidé mohli na chvíli sednout, aniž by
omezovali provoz na komunikaci nebo chodníku. Bednění by mělo být cca na 50% plochy.
Zmenšení užitkové plochy pro zeleň také pomůže lepšímu udržování vláhy pro rostliny. Také
bychom rádi zkultivovali část pozemku vedle ZŠ 5. května a vytvořili tam přístřešek pro popelnice
jak na komunální odpad, tak i na odpad tříděný.
Předpokládaný rozpočet projektu 149.000,- Kč

Název
Veřejné dětské hřiště a odpočinkový koutek Pilínkov

Krátká anotace návrhu
Městská čtvrť Pilínkov nemá v současné době žádné dětské hřiště, které by mohly využívat
maminky se svými dětmi. Na druhou stranu zde není také žádný volnočasový odpočinkový
koutek, který by mohli využívat naši senioři. Navrhujeme vybudovat veřejně přístupný areál pro
maminky s dětmi, mládež a seniory.

Popis
Veřejné dětské hřiště a odpočinkový koutek Pilínkov navrhujeme vybudovat na parcelách č. 420
a 418 v majetku Statutárního města Liberec. Na těchto pozemcích se již dětské hřiště s kovovými
prvky nalézá, ale v dnešní době je velmi zanedbané a léta již neudržované. Kovové hrací prvky
jsou v dezolátním stavu, děti je i přesto využívají a ohrožují svou bezpečnost. Navrhujeme proto
vybudovat areál, který by byl rozdělen do tří částí a který by splňoval parametry dnešní doby a
byl hlavně bezpečný. Skládal by se z části určené pro maminky s menšími dětmi (houpačky,
skluzavky, dětský hrad, lanovka, prolézačky), z části určené pro mládež (workoutové prvky) a z
části určené pro seniory (fitness prvky). Samozřejmostí by byly lavičky a stoly. Areál je výborně
dostupný pěšky i autem, v krásném přírodním prostředí na kraji Liberce. V sousedství se nachází
areál s beachvolejbalovým hřištěm a tenisovými kurty. Je zde provozováno také občerstvení,
které je v letním období hojně navštěvované. Naši představu by splňoval areál všestranně
využitelný pro vyžití všech věkových kategorií od těch nejmenších až po seniory, drobné
sportovní aktivity pro rodiny a oddech. Areál by byl oplocen, se zpevněnou příjezdovou plochou
a parkovacím stáním.
Předpokládaný rozpočet projektu 1.000.000,- Kč

Název
Vraťme tikot starým hodinám!
Krátká anotace návrhu
Stejně jako patří k Vesci Základní škola, patří k průčelí historické budovy školy důstojné hodiny.
Jejich stav je v současnosti žalostný a přitom by stačilo tak málo, aby se zase předvedly v celé své
kráse.

Popis
Chodím denně okolo a historických hodin na budově ZŠ je mi líto. Při rekonstrukci budovy
základní školy na ně už bohužel nezbyly finanční prostředky, takže hodiny na zrekonstruované
budově jsou staré, zanedbané, ale především nefunkční.
Tyto hodiny nejsou jenom záležitostí školy, ale součástí Vesce a zájmem všech obyvatel, kteří zde
žijí, ale i lidí, kteří jdou kolem. Navrhuji rekonstrukci ciferníku s římskými číslicemi, obnovu rafijí i
hodinového stroje tak, aby jejich odbíjení zase znělo Vescem.
Když ho slyším, vím, že jsem doma!
Předpokládaný rozpočet projektu 170.000,- Kč

Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

Úprava palební čáry na volně přístupné vzduchovkové střelnici v Ruprechticích sloužící převážně
pro děti.

Název

Krátká anotace návrhu
Popis
Jedná se o úpravu volnočasového prostoru ve volně přístupném areálu otevřené vzduchové
střelnice.
Areál využívá pravidelně hlavně Klub biatlonu Liberec, p.s., ale využívá se i pro širokou veřejnost.
V areálu se konají různé akce s využitím střelby ze vzduchovky. Dále orientační a přespolní
závody na kolech, dětské dny a akce prázdninových dětských táborů. Náš klub zde pravidelně
pořádá akce pro veřejnost jako je Den s biatlonem či Posezení u ohníčku, kde seznamujeme děti
s biatlonem a střelbou. Nepravidelně se zde konají akce pro různé liberecké dětské zájmové
kroužky či oddíly s vyzkoušením střelby se závodní biatlonovou vzduchovou. Také se zde pořádá
jednou ročně významný biatlonový regionální závod.
Palební čára je na louce, zhruba 30 cm pod úrovní terče. Za sychravého počasí leží děti na
mokrých podložkách, což způsobuje zvýšená zdravotní rizika. Při dešti se zde tvoří kaluže a nelze
střelnici používat. Střelnice také nesplňuje parametry pro konání oficiálních střeleckých či
biatlonových závodů z důvodu střelby „do kopce“.
Návrh řešení je vyvýšit palební čáru o 20 cm, čímž se eliminuje výškový rozdíl k terči. Pro
zabránění tvorby kaluží je třeba použít zámkovou dlažbu položenou na štěrku. Jedná se délku 25
m a šíři 2 m. Zbytek terénu za palební čarou je třeba dorovnat do roviny. Celkově jde o úpravu
250 m2 z celkových 9573 m2 pozemku. Úpravou se vyřeší tvoření kaluží a zvýšená vlhkost,
vyhovění parametrů střelnice na regionální biatlonové závody s jasně definovanou palební čarou
v požadované výšce, a také v zimě odklízení sněhu před palební čarou.
Předpokládaný rozpočet projektu 75.000,- Kč

Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka

Název

Krátká anotace návrhu
Dříve byla loučka u Plátenického potoka u Maršíkovy ulice místem pro odpočine a naším
záměrem je toto obnovit. V Maršíkově je nový dům pro rodiny s dětmi, chceme tedy tuto oblast
Liberce přiblížit více rodinám. V prostoru louky navrhujeme zrekultivovat trávník a postavit dvě
lavičky, instalovat koš na odpadky. Zpevnit okolní cesty, prosekat a zpevnit cestu k zahrádkám a
kolem potoka. Zajistí se tak pěkné, příjemné spojení cestou přímo k hlavní silnici.

Popis
Louka se vzrostlými stromy na konci Maršíkovy ulice je používána pejskaři jako „psí záchod“.
Cesta, která vede ke garážím (garáže takřka nepoužívané) se napojuje na stezku křovím do kopce
k panelákům, odkud chodí pejskaři. Na druhou stranu vede cesta pod paropotrubím kolem
mokřadů, které jsou bývalými sádkami. Cesta je přes léto zarostlá kopřivami, ale používá se k
procházkám (osobně tam chodím se synem) kolem zahrádek (vedle DEK stavebnin) a kolem
Plátenického potoka. Kolem potoka se dá dojít až k hlavní silnici u firmy Benteler, naproti
hospůdce „U Hrocha“, ale přes léto je tato cesta neprůchozí, zarostlá křovím a kopřivami. Louka
byla dle starousedlíků (více jak 20 let zpět) dříve oplocená a určena k oddychu. Cesta, která na ní
navazovala, byla udržovaná kolem sádek s rybami.
Aktuálně je již nyní přislíbena městem instalace koše na psí exkrementy (na podzim 2019). V
prostoru louky bychom chtěli zrekultivovat trávník a postavit dvě lavičky a případně koš na
odpadky. Cestu pro auta ke garážím vysypat štěrkem a na ní navázat schody k panelákům, čímž
se sníží riziko úrazu – každý den chodí tímto příkrým svahem desítky lidí. Na cestu také na
druhou stranu kolem louky navázat pěší cestou se zpevněným povrchem, která bude pokračovat
kolem paropotrubí k zahrádkám a podél potoka a až případně za most dále k hlavní silnici, kde
už jsou dnes na konci ocelové schody směrem k firmě Benteler. Zajistí se tak pěkné, příjemné
spojení cestou přímo k hlavní silnici.
V budoucnu by se mohla stezka Plátenickým potokem propojit až k jeho prameni, kde je dnes
naučná stezka.

Název

Krátká anotace návrhu
Předpokládaný rozpočet projektu 125.000,- Kč

Název

Krátká anotace návrhu
Dětské hřiště na náměstí Českých bratří

Projekt řeší komplexní rekonstrukci dětského hřiště na náměstí Českých bratří v centru Liberce.
Jednalo by se o výměnu herních prvků za nové, bezpečné a respektující současné požadavky
našich dětí, dále úpravy povrchů a retenci vody v prostoru hřiště. Projekt zároveň mírně
upravuje prostor náměstí a vytváří příjemné místo k odpočinku obyvatel.

Popis
V rámci revitalizace dolní části náměstí navrhujeme odstranit stávající herní prvky, které již pro
děti nejsou vhodné a některé ani bezpečné a dle sdělení města na ně již nejsou náhradní díly. Z
levé části hřiště by se odstranilo pískoviště a část betonových ploch. V pravé části hřiště pak
navrhujeme vybourat rozpadající se asfaltové plochy, na kterých děti při běhu klopýtají a je to
opravdu nebezpečné i pro starší obyvatele. Ve spolupráci města Liberce a věznicí navrhujeme,
aby veškeré bourací práce udělali zdarma vězni, tak jak bylo v ul. Jáchymovské, čímž se náklady
značně poníží. Herní prvky byly vybrány stejné jako v ul. Kmochova, jsou účelné a do centra
města se hodí. Inspirace sportovním prvkem pochází z hřiště nad kasárnami.
Na ploše by byl prostor na kopanou, kostky se skluzavkou, velkou řetězovou houpačku,
nerezový kolotoč, dřevěné pískoviště s nastavitelnou stínící plachtou a dvě houpadla na
pružině, jako jsou v ulici Gutenbergova. Do této části navrhujeme zakomponovat i sportovní
- Kč

Název

Krátká anotace návrhu
prvek. Pod herními prvky v levé spodní části by se použil kačírek a zároveň by se do této plochy
odváděla voda z horní části a chodníku procházejícího hřištěm, aby se voda mohla vsakovat.
Vsakování navrhujeme vyřešit ocelovými svodnicemi s mřížkou a odpadními trubkami KG.
Předpokládaný rozpočet projektu 900.000,
Dětské hřiště na náměstí Českých bratří

Projekt řeší komplexní rekonstrukci dětského hřiště na náměstí Českých bratří v centru Liberce.
Jednalo by se o výměnu herních prvků za nové, bezpečné a respektující současné požadavky
našich dětí, dále úpravy povrchů a retenci vody v prostoru hřiště. Projekt zároveň mírně
upravuje prostor náměstí a vytváří příjemné místo k odpočinku obyvatel.

Popis
V rámci revitalizace dolní části náměstí navrhujeme odstranit stávající herní prvky, které již pro
děti nejsou vhodné a některé ani bezpečné a dle sdělení města na ně již nejsou náhradní díly. Z
levé části hřiště by se odstranilo pískoviště a část betonových ploch. V pravé části hřiště pak
navrhujeme vybourat rozpadající se asfaltové plochy, na kterých děti při běhu klopýtají a je to
opravdu nebezpečné i pro starší obyvatele. Ve spolupráci města Liberce a věznicí navrhujeme,
aby veškeré bourací práce udělali zdarma vězni, tak jak bylo v ul. Jáchymovské, čímž se náklady
- Kč

Název

Krátká anotace návrhu
značně poníží. Herní prvky byly vybrány stejné jako v ul. Kmochova, jsou účelné a do centra
města se hodí. Inspirace sportovním prvkem pochází z hřiště nad kasárnami.
Na ploše by byl prostor na kopanou, kostky se skluzavkou, velkou řetězovou houpačku,
nerezový kolotoč, dřevěné pískoviště s nastavitelnou stínící plachtou a dvě houpadla na
pružině, jako jsou v ulici Gutenbergova. Do této části navrhujeme zakomponovat i sportovní
prvek. Pod herními prvky v levé spodní části by se použil kačírek a zároveň by se do této plochy
odváděla voda z horní části a chodníku procházejícího hřištěm, aby se voda mohla vsakovat.
Vsakování navrhujeme vyřešit ocelovými svodnicemi s mřížkou a odpadními trubkami KG.
Předpokládaný rozpočet projektu 900.000,
Místo, kde žiju

Úkolem a cílem projektu je vytvořit kultivované místo setkávání a centrum obce. V roce 2018 za
účastni občanů, místních organizací a institucí vznikl plán pro zvelebení centra Ostašova a Horní
Suché, který bychom rádi postupně realizovali.

- Kč

Název

Krátká anotace návrhu
Popis
Již od počátku bylo jasné, že v projektu nepůjde jen o zkrášlení místa, kde se občané Ostašova a
Horní Suché každodenně scházejí a potkávají a kde velmi aktivně pořádají společenské i jiné
kulturní akce. Během přípravy projektu bylo formou besed do procesu návrhu centra zapojeno
velké množství občanů, ale také zástupci školy i dalších místních organizací. Participace s nimi
přinesla zajímavé pohledy a názory na podobu daného místního veřejného prostoru a odhalila
množství pro občany důležitých problémů i témat. Mnohé podnětné připomínky a požadavky
byly následně do projektu zapracovány. Besedy umožnily místním lidem i organizacím podílet
se na tvorbě centra, samotný návrh lépe pochopit a ztotožnit se s ním. Konečný návrh centra
Ostašova a Horní Suché je tedy výsledkem spolupráce s občany, kteří se na něm velmi aktivně a
tvořivě podíleli. Zabývali se především tématy: kultivace veřejného prostoru, kulturním
prostorem pro konání akcí i relaxaci, bezpečného místa pro děti včetně relaxace u vody,
parkováním, přehledností území, materialitou a použitím přírodních materiálů šetrných k
přírodě, přírodním charakterem území, zelení. Tvorba projektu pomohla vytvořit v obci pocit
dobrého sousedství, komunitu velmi spojit, ale hlavně najít pocit sounáležitosti s „Místem kde
žiju“. Projekt bude realizován na pozemcích města, konkrétně na parcelách v KÚ Horní Suchá u
Liberce: 461/1, 461/2, 460, 462/1, 458, 457, 445.
Předpokládaný rozpočet projektu 999.000,

- Kč

Název
Růžodol I. – Úprava kontejnerových stání v ulicích Suldovského a Srbská
Krátká anotace návrhu
Také se vám nezamlouvá současný stav kontejnerových stání a jejich okolí v ulicích Suldovského
a Srbská v Růžodole I.? Zdejším obyvatelům na stavu čtvrti záleží, dlouhodobě upozorňují na
nepořádek a během společných setkání pořádaných Osadním výborem si zkulturnění těchto
prostor odsouhlasili jako jednu z priorit k řešení. Cílem záměru je u obou stání vydláždit plochu
mimo vozovku a v ul. Suldovského pak celé stání oplotit, čímž se zabrání pirátskému odkládání
odpadu mimo kontejnery.

Popis
Osadní výbor Růžodol I., který v letošním roce vznikl, si vytyčil jako jeden ze základních cílů své
činnosti zlepšení prostředí naší čtvrti. K tomu značně přispěje zkulturnění okolí kontejnerových
stání, na jejichž stav si obyvatelé čtvrti stěžují mimo jiné i při setkáních pořádaných OV.
Kontejnery na tříděný odpad jsou zásadním prvkem přispívajícím k ochraně životního prostředí a
jejich umístění na několika místech ve čtvrti všichni vítáme. Zmíněná dvě kontejnerová stání
nicméně svou polohou (na vozovce v ulici Suldovského či na trávě v ulici Srbské) a zejména tím,
že nejsou nijak pevně vymezena, hyzdí celkový vzhled a narušují dojem udržované a moderní
obytné čtvrti. Jejich neohraničenost navíc přispívá k tomu, že se mezi kontejnery i kolem nich
hromadí nepořádek, který tam buď vůbec nepatří, nebo se už do příslušných kontejnerů nevešel.
Zamýšlená úprava by měla kontejnery přesunout mimo vozovku, zatímco vydláždění a oplocení
by mělo usnadnit manipulaci s kontejnery pro svozovou službu a ohraničením bychom chtěli
zamezit odkládání nežádoucího odpadu. Nově upravený prostor pro kontejnery bude, jak
věříme, vybízet k udržování pořádku a přispěje k pozitivnímu vnímání těchto prostranství a ke
spokojenosti obyvatel i návštěvníků čtvrti.
Zastřešení kontejnerových stání neplánujeme jak z důvodů cenových, tak i praktických, jelikož
manipulace s kontejnery (zejména s tím na sklo) by byla v takovém případě složitější.

Název

Krátká anotace návrhu
Věříme, že tímto návrhem oslovíme všechny, komu není lhostejné, jak naše čtvrť a potažmo celé
město vypadá. Děkujeme všem, kteří náš návrh podpoří.
Předpokládaný rozpočet projektu 150.000,- Kč

IN – LINE KRÁLŮV HÁJ

Revitalizace původního hřiště na plochu pro in-line bruslení, další volnočasové aktivity a
sousedská setkání.

Popis
Výchozí situace: Na Králově háji momentálně chybí plocha vhodná pro jízdu na in-line bruslích.
Navíc se na hřišti u střední školy gastronomie a služeb nesmí jezdit na kolech a koloběžkách,
proto by revitalizace hřiště pomohla i malým začátečníkům jízdy na kole či koloběžce. Současný
stav hřiště nároku na jízdu na in-line bruslích nevyhovuje (viz příloha
současný_stav_fotodokumentace.pdf).
Projekt: Revitalizace počítá primárně s úpravou povrchu hřiště (plocha 18,25 m x 36,7 m = 670
m2), aby byl jeho povrch dostatečně hladký, doplněním čar dráhy (dráha šířka 2,5 m) pro
kondiční jízdu a naznačením bodů pro umístění kuželů pro slalom uprostřed oválu. Dále se
jedná o doplnění stávajících laviček o další tři lavičky pod svahem pod ulicí Školní. Pro sousedská
setkávání jsou další lavičky umístěny v prostoru pro posezení s grilováním (stůl pro přípravu
pokrmů 1 x 1 m, gril 1 x 1 m, v případě vysoké pořizovací ceny venkovního plynového grilu jde o

Název
plochu 1 x 1 m pro umístění vlastního grilu). Dalším prvkem je workoutová kostka o rozměrech
8,2 x 5,2 m (https://www.woclub.cz/workout-hriste/light/small).
Předpokládaný rozpočet projektu 1.000.000,- Kč

OBNOVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO , JANŮV MOST- RUPRECHTICE
Krátká anotace návrhu
Obnova památky sv. Jana Nepomuckého v novodobé formě na původním podstavci.

Popis
Projekt počítá s obnovením sochy sv. Jana Nepomuckého, který stál zhruba od roku 1700 u
Janova mostu na rozhraní Ruprechtic a Kateřinek. Na žulovém podstavci by byl pomocí kotev
uchycen kortenový plech v rámu s vyříznutým obrysem světce. Atributy (zlacená kovářská
výroba ratolesti a pěti hvězd) by byly spolu s křížem kotveny do plechu, který by doplnily
vyříznuté nápisy. Záměrem je původní sokl očistit pískováním a doplněním ocelového zábradlí s
kulovými styčníky. Terén v okolí památníku bychom chtěli uvést do původní nivelety a zatravnit.
Předpokládaný rozpočet projektu 450.000,- Kč

Název
Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně - kaluže a bahno pryč!
Krátká anotace návrhu
Bahno a kaluže na mezinárodní cyklostezku, přesto se právě takový cca 100 m úsek nachází na
cyklostezce v Machníně. Navrhujeme opravit těchto 100 m, čímž bude celá cyklostezka sjízdná
bez ohledu na počasí.

Popis
Chtěli bychom nechat opravit ostudný cca 100 m úsek mezinárodní cyklostezky Odra/Nisa. Až
k tomuto úseku je cyklostezka vedena po krásném asfaltovém povrchu, avšak tato část, kterou
chceme opravit, je za špatného počasí téměř nesjízdná, plná kaluží a bláta. Předpokládaný
rozpočet projektu 950.000,- Kč

Název
Revitalizace konečné zastávky po 35 letech
Krátká anotace návrhu
Jedná se o rekonstrukci autobusové zastávky, konkrétně o výměnu celé autobusové zastávky za
novou moderní, která ale svým vzhledem nenaruší prostředí celé ulice a úpravu plochy pod
zastávkou, která by měla být dlážděná a bezbariérová. Stávající zastávka má rozměry 4 x 2 m,
nová zastávka by byla o rozměrech 3 × 1,9 m, ale určitě bude dostačující. Dále se jedná o úpravu
plochy na kontejnery včetně přístřešku. Přístřešek by byl pouze pro 6 kontejnerů, bílý kontejner
na textil by stál vedle na vydlážděné ploše. Je také potřeba upravit celou plochu před
autobusovou zastávkou a přístřeškem pro kontejnery cca 150 m2. Součástí návrhu není řešení na
odvodnění celého prostoru.

Popis
Již léta nás trápí stav konečné zastávky MHD č. 19 Harcov - Střelnice v ulici Jizerská. Veškerá
údržba tohoto prostoru spočívala v natření plechového přístřešku pro cestující. Od dob
socialismu se zde nic nezměnilo, kromě toho, že zmizel kanál, který odváděl vodu. Povrch je
tvořen hrubým podkladovým kamenem, který byl pouze flikován asfaltovou drtí, ze které tyto
kameny vystupují a povalují se po celé ploše. Tato směs je obohacena o střepy a jiný drobný
odpad, který vypadává z kontejnerů při svozu. Ze současného povrchu není možné střepy uklidit,
místo je tak nebezpečné nejen pro lidi, kteří se pohybují v prostoru zastávky, ale i pro zvířata.
Zastávka a kontejnery jsou umístěny u frekventované silnice vedoucí z Bedřichova a odkládají
zde běžně odpad i lidé, kteří zde pouze projíždějí z Jizerských hor. Frekvence svozu je tím pádem
nedostačující a odpad je pak odkládám mimo plné kontejnery. Kontejnery na tříděný odpad jsou
zde umístěny stejně tak, jak stavební úřad povoluje novou výstavbu domů v této čtvrti (to je bez
jakéhokoliv nápadu či konceptu).
Navrhujeme zbourání a výstavbu nové autobusové zastávky, zkulturnění kontejnerového stání,
ale i stání pro autobusy MHD. Doporučujeme i instalaci kamery na monitorování prostoru z

Název
důvodu absence přítomnosti Policie a MP (kamery nejsou součástí rozpočtu). Předpokládaný
rozpočet projektu 465.000,- Kč

Růžodol – Obnova nevyužívaného hřiště a vytvoření prostoru pro sport a setkávání
Krátká anotace návrhu
Nemáte si kde zahrát volejbal nebo nohejbal, nechat děti pohrát si na písku a prolézačkách v
bezpečně uzavřeném prostoru a v klidu si poklábosit? Podpořte náš projekt Obnovy nevyužitého
hřiště, které pod záštitou Osadního výboru Růžodol I bude sloužit nejen místní části, ale také
dalším zájemcům. Chceme obnovit hřiště, opravit plot a zrekonstruovat zázemí, vybudovat
dětské herní prvky a přístřešek s posezením. Areál bude přístupný zdarma, sportovní akci si
zarezervujete on-line.

Popis
V části Růžodol I v Zelné ulici (p.č. 1190/1) chátrá nevyužívané hřiště s vysokým plotem vhodné
pro hraní volejbalu, nohejbalu či tenisu. Založili jsme ve čtvrti Osadní výbor a chceme hřiště
využívat pro místní obyvatele i pro širší veřejnost ke sportovnímu vyžití a zároveň jako
bezpečnou plochu pro hraní dětí a místo k posezení nejen pro jejich doprovod, setkávání
Osadního výboru a obyvatele. Cílem obnovy je oprava hracího povrchu, pořízení nové
konstrukce na síť, oprava a natření plotu, přebudování zděného zázemí pro převlékání sportovců
a uložení sportovního vybavení, zavedení vody a zřízení toalety. Pro děti by tu měly vzniknout
herní prvky (pískoviště, prolézačky apod.) a zastřešené posezení pro doprovod. Bezpečnost a
ochranu proti vandalům plánujeme zajistit kamerovým systémem. Provoz hřiště bude bezplatně
zajišťovat Osadní výbor Růžodol I. Vstup, využívání herních prvků, posezení a sportování s
vlastním vybavením budou zdarma. Rezervace pro sportovní akce bude on-line. Areál bude
uzamčen elektronicky kódovaným zámkem, kód pro vstup obdrží zájemci po zarezervování. Není

Název
bez zajímavosti, že návrhy projektů na obnovu hřiště vypracoval pro potřeby Osadního výboru k
podání návrhu do participativního rozpočtu bez nároku na odměnu jeden z místních obyvatel,
což je další z důkazů dobře fungující občanské společnosti v naší čtvrti.
Předpokládaný rozpočet projektu 985.000,- Kč

Název
Kolotoč u ZŠ v Machníně
Krátká anotace návrhu
Před 4 lety byla za pomoci obyvatel Machnína a místního spolku Somach upravena zanedbaná
plocha vedle ZŠ. Bylo zde vybudováno skromné dětské hřiště s několika málo herními prvky.
Chtěli bychom doplnit tyto prvky o ten nejoblíbenější - kolotoč.

Popis
Před 4 lety byla za pomoci obyvatel Machnína a místního spolku Somach upravena zanedbaná
plocha vedle místní ZŠ. Bylo zde vybudováno dětské hřiště s několika málo herními prvky a
uprostřed plochy byl ponechán prostor pro doplnění dalšími herními prvky pro děti. Chtěli
bychom nyní doplnit dětské hřiště o ten nejoblíbenější herní prvek – kolotoč.
Uprostřed dětského hřiště je dostatečná plocha pro umístění dětského kolotoče včetně
bezpečné zóny kolem.
V tomto projektu se tedy jedná o objednání a instalaci dětského kolotoče, dodavatelů je mnoho,
ceny podobné.
Předpokládaný rozpočet projektu 70.000,- Kč

Název
PETERKA park - hřiště pro míčové hry
Krátká anotace návrhu
Volnočasový park, hřiště pro míčové hry, fotbal, florbal a basketbal nejen pro mládež – otevřený
všem skupinám bez rozdílů věku.

Popis
Návrh hřiště v parku pod “Klášterem” – EUC klinikou mez ulicí Klášterní a Jabloneckou, v
dřívějších dobách na tomto místě bývalo tenisové hřiště, což přímo vybízí k obnovení, tentokrát
ve formě hřiště pro fotbal, florbal a basketbal. V bližším centru města se nenachází žádný prostor
pro mladé lidi, který slouží k pohybovým aktivitám. Právě proto jsme se rozhodli najít vhodné
místo a navrhnout hřiště. Stálo by na místě, ke kterému by měli všichni přístup, v okolí se nachází
i dost základních škol. Rádi bychom věřili, že se nám podaří rozšířit tento návrh i o další návrhy v
tomto parku v Klášterní. Povrch hřiště by byl polyurethanový, rozměry 30 x 15 m, bylo by
obehnáno sítí a v dolní části by bylo dřevěné obložení. Okolo hřiště by byly lavičky a stolky pro
diváky a odpočinek po hře.
Park s hřištěm a s dalšími prvky pro aktivní odpočinek bychom nazvali PETERKA park – jako pocta
známému libereckému rodákovi panu Františku Peterkovi, který miloval pohyb a sport.
Předpokládaný rozpočet projektu 1.000.000,- Kč

Transfer sochy "Po válce"
Krátká anotace návrhu
Přesun unikátního výtvarného dílo od Slavoje Nejdla na důstojné místo v rámci parku při
Jablonecké ulici.

Název
Popis
Jedinečné, moorovsky laděné dílo od Slavoje Nejdla, vytvořené pro Liberec v rámci výstavy
Socha a město v roce 1969, bylo odsunuto na nedůstojné místo do bláta. V roce 2006 byl v parku
při Jablonecké ulici v Liberci odhalen “Památník obětem komunismu” a abstraktní dílo, které na
rozdíl od mnohých památníků nebylo odrazem dobové tendence, muselo jít stranou. Dnes leží
odstrčené v nejstinnějším provlhlém místě na okraji parku. Chtěli bychom, aby se toto jedinečné
dílo od významného výtvarníka přesunulo do horní části parku, aby bylo více v kontaktu s
kolemjdoucími. Před novým usazením je potřeba vylít betonový podstavec, aby dílo neleželo
nedůstojně v hlíně, jako je tomu dnes. Navrhované umístění bylo konzultováno s ÚOP NPÚ v
Liberci.
Předpokládaný rozpočet projektu 40.000,- Kč

Název
PETERKA park - workout a místo pro posezení a stolní hry
Krátká anotace návrhu
Volnočasový park, workout a místo ke klidnému posezení a hře stolních her – nejen pro mládež
– otevřený všem skupinám obyvatel bez rozdílu věku.

Popis
Návrh venkovní posilovny - „workoutu“, místa pro protažení těla na venkovních posilovacích
strojích nejen pro mladé ( více informací v rozpočtu a ilustračním snímku), které by bylo pro
všechny obyvatele bez rozdílu věku. Návrh zahrnuje také klidovou zónu u sochy (nevíme, jak se
jmenuje a kdo ji vytvořil – nenašli jsme na internetu). Kolem sochy by byly instalovány lavičky a
budka na knihy k volnému použití, obyvatelé by mohli v blízkosti centra města posedět ve stínu
stromů a číst si. Vedle by bylo místo pro šachové stoly, hráči by si mohli donést jen vlastní figurky
a rozehrát zde šachovou partii.
Předpokládaný rozpočet projektu 1.000.000,- Kč

Název
Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově
Krátká anotace návrhu
Výstavba malého dětského hřiště (lanové pyramidy s lavičkami) v Horním Hanychově, kde došlo k
plošné výstavbě nových rodinných domů a chybí jakékoliv volnočasové herní prvky pro děti.
Dětské hřiště značně přispěje ke zkvalitnění života v této městské části. Děti si mohou hrát a
rodiče se setkávat. Vhodnost umístění dětského hřiště bylo konzultováno s kompetentními
zástupci hasičského sboru, který hřiště využívá ke cvičení.

Popis
V Horním Hanychově došlo v posledních letech k plošné výstavbě nových rodinných domů,
(převažují rodiny s dětmi). Horní Hanychov pro ně v současnosti nenabízí žádné volnočasové
herní prvky a místním obyvatelům chybí místo, kde by se mohli setkávat a seznamovat se. Dětské
hřiště může přispět ke zkvalitnění života v této městské části. Zvolený pozemek je využíván ke
sportovním účelům, ke cvičení hasičů a k pálení čarodějnic. Pozemek je uprostřed čtvrti, dobře
dostupný, v blízkosti tramvajové zastávky. Konkrétní umístění navržené lanové pyramidy s
lavičkami (mezi zadní brankou a nálety dřevin) bylo konzultováno se zástupcem starosty
hasičského sboru a nebude sbor omezovat při cvičení. Toto místo je prostorné, rovné,
zatravněné a není podmáčené. Pozemek je vlastněn městem Liberec (424/1) a inženýrské sítě
pro ukotvení pyramidy nejsou překážkou. V blízkosti je MŠ, která hřiště může také využívat.
Lanová pyramida (4,5 m) je herním prvkem, který zabaví více dětí různého věku. Je to bezpečná
(výška pádu max. 1 m) a pro děti zajímavá forma venkovní aktivity. Při montáži by se
zabetonovala střední nosná část a lavičky pyramidy a také navržené lavičky na sezení. Montážní
firma vyžaduje rovné podloží, což je splněno. Malé množství zbylé zeminy je možné rozložit v
okolí, dětské hřiště bychom rádi oplotili a doplnili kačírkem. Pro ukázku je přiložena nabídka
firmy s referencí (instalace pyramidy v MŠ v Liberci a ve Vysokém n. J.). Pravidelná údržba a
revize hřiště může probíhat v rámci hřišť města Liberce. Sekání trávy by bylo zajištěno v rámci
stávající údržby fotbalového hřiště.
Předpokládaný rozpočet projektu 200.000,- Kč

Název
Lesní koupaliště - volnočasové a sportovní zázemí
Krátká anotace návrhu
Areál lesního koupaliště vnímáme jako místo s velkým potenciálem, kterému chybí jen málo k
tomu, aby dobře fungovalo. Kromě kvalitní péče o jeho technickou část provozu je důležité
vytvoření kvalitního zázemí pro rozvoj vedlejších aktivit, které se okolo vodní plochy nabízejí.
Navrhujeme pro areál koupaliště drobnou stavbu zázemí, která bude v budoucnu doplněna o další
nezbytné funkce (převlékárny, toalety, lehké občerstvení), dále navrhujeme areál doplnit o hřiště
pro plážové hry a venkovní posilovnu (viz přiložené schéma).

Popis
1. montovaná dřevostavba jednoduché konstrukce na stávající betonové ploše, která tvoří skelet
pro budoucí doplnění o převlékárny, toalety, zázemí pro sportovce, skladové a provozní zázemí
areálu a provoz lehkého občerstvení
2. hřiště pro plážové míčové hry
3. venkovní tělocvična workoutové hřiště – soubor protahovacích nářadí a jednoduchých strojů
Předpokládaný rozpočet projektu 890.000,- Kč

Květnatý kruhový objezd u Arény
Krátká anotace návrhu
Úprava kruhového objezdu směr Aréna. Kruhové objezdy v Liberci jsou zastaralé, vysazené
nevhodnými rostlinami před desítkami let. Rostliny jsou dnes přerostlé, hodně zaplevelené,
neudržované. Navrhuji obnovu kruhového objezdu u Arény v ul. Doubská, který je jen travnatou
plochou. Téma: barvy hokejového týmu Bílí tygři – modrá a bílá

Název
Popis
Zeleň kruhových objezdů je specifickým typem veřejné zeleně, který leží často na okraji zájmu,
přesto však má svoji nezastupitelnou roli. Vnáší barevnost a pohyb do převážně zpevněných
ploch, má částečně vliv na omezení prašnosti prostoru a zlepšení mikroklimatu a pozitivně působí
na psychiku. Precizní provedení výsadeb se odráží v nižší náročnosti na údržbu, bohatém kvetení
trvalek a v celkovém obrazu výsadeb.
Výdaje na zkrášlení kruhových objezdů se vyplatí, protože je zde největší pohyb osob, je to
výborná vizitka města i pro projíždějící. Tento kruhový objezd, který navrhuji nově osázet, se
nachází při výjezdu z dálnice na Arénu.
Téma: barvy hokejového teamu Bílí tygři – modrá a bílá. Takto by se do budoucna mohly obnovit i
další kruhové objezdy ve městě a možná také ostrůvky v centru města. Jedná se o takzvaný
extenzivní trvalkový záhon se souvislým porostem. Výsadbou by bylo v záhonu přes 800 rostlin a
na podzim by se mohly doplnit cibuloviny. Do budoucna by z daného záhonu měl být takto
jednolitý postupně kvetoucí trvalkový porost a mohlo by se pokračovat i dalších nevzhledných a
těžko udržovatelných místech s uschlými porosty. Trvalky navrhuji převážně suchomilné, odolné a
postupně kvetoucí přes celý rok. Doplnit vše okrasnými travinami.
Předpokládaný rozpočet projektu 150.000,- kč

Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fugnerova
Krátká anotace návrhu
Úprava kruhového objezdu v centru města u terminálu MHD Fugnerova. Kruhové objezdy v
Liberci jsou zastaralé, vysazené před desítkami let, dnes již nevhodnými rostlinami, přerostlými a
hodně zaplevelenými. Navrhuji obnovu kruhového objezdu u terminálu MHD, který je nevhodně
osázen monokulturou skalníku.

Název
Téma: navrhuji osadit pestrými trvalkami v barvách Statutárního města Liberce, tj. bílá, červená a
modrá.

Popis
Zeleň kruhových objezdů je specifickým typem veřejné zeleně, který leží často na okraji zájmu,
přesto však má svoji nezastupitelnou roli. Vnáší barevnost a pohyb do převážně zpevněných
ploch, má částečně vliv na omezení prašnosti prostoru a zlepšení mikroklimatu a pozitivně
působí na psychiku. Precizní provedení výsadeb se odráží v nižší náročnosti na další údržbu,
bohatém kvetení trvalek a v celkovém obrazu výsadeb.
Výdaje na zkrášlení kruhových objezdů se vyplatí, protože je zde největší pohyb osob, je to
výborná vizitka města i pro projíždějící. Tento kruhový objezd se nachází v samém centru města,
denně ho vidí desítky tisíc lidí, obyvatelé Liberce i návštěvníci Je to velice špatná vizitka města.
Téma: barvy Statutárního města Liberce, tj. bílá, červená a modrá.
Takto by do budoucna se mohly obnovit i další kruhové objezdy a možná také ostrůvky po centru
města. Jedná se o takzvaný extenzivní trvalkový záhon se souvislým porostem. Výsadbou by bylo
v záhonu přes 800 rostlin a na podzim by se mohly doplnit cibuloviny. Do budoucna by z daného
záhonu měl být takto jednolitý postupně kvetoucí trvalkový porost a mohlo by se podobným
způsobem pokračovat i úpravou dalších nevzhledných a těžko udržovatelných míst ve městě.
Trvalky navrhuji převážně suchomilné, odolné a postupně kvetoucí přes celý rok. Doplnit vše
okrasnými travinami.
Předpokládaný rozpočet projektu 150.000,- Kč

Smyslová zahrada u MŠ Delfínek

Název
Krátká anotace návrhu
Návrh se zabývá vybudováním smyslové zahrady v MŠ. Smyslová zahrada rozvíjí u dětí smyslové
vnímání, kterými jsou hmat, čich, sluch, zrak a chuť. V Liberci není vybudována žádná smyslová
zahrada. Zahradu mateřské školy by mohly využívat také děti z nižších ročníků základní školy, která
se nachází blízko.

Popis
Pro vytvoření návrhu jsme si zvolili státní mateřskou školu Delfínek, která se nachází v městské
části Liberec – Kunratice. Mateřská škola je menší, má 3 třídy a celkově ji navštěvuje 72 dětí. Děti
jsou ve věkově smíšené třídě. Mateřské školy mají zahrady, které se využívají velmi jednostranně.
Většinou je zde jen pár herních typizovaných prvků, které nerozvíjejí dětskou motoriku a psychiku,
tak jak by měly. Zahrady jsou jen na chvilkový pobyt na vzduchu a hra je téměř vždy stejná. Návrh
se zabývá vybudováním smyslové zahrady v MŠ. Navrhovanými prvky jsou vyvýšené záhony,
hmatový chodník, vrbová chýše s domečkem, nové opravené pískoviště, skluzavka s kládami na
šplhání, valouny s kládami. Dílčím cílem je vznik aktivit, které se pojí na návrh zahrady v mateřské
škole. Uvedené hry rozvíjí kladný vztah k přírodě a k životnímu prostření, podporují fantazii dětí.
Pokud nějaká taková zahrada v jakékoliv mateřské škole vznikne, pedagogové by ji měli umět
využívat, zakomponovat prvky na zahradě do klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí.
Předpokládaný rozpočet projektu 395.000,- Kč

Kontejnerové stání na růžku s přístřeškem
Krátká anotace návrhu
Vybudování kontejnerového stání se stříškou pro čtyři vchody panelových domů Kašparova 589
592. V současné době jsou kontejnery umístěny v silnici. Tento projekt řeší jejich přesunutí na
volné místo na chodník a umožnění bezpečného vysypávání odpadků.

Název
Popis
Již od počátku výstavby panelových domů v ulici Kašparova 589-592 v roce 1986 nebylo
uvažováno s jakýmkoliv kontejnerovým stáním. V současné době stojí kontejnery přímo na silnici a
je velice nebezpečné vynášet odpadky. Proto bychom chtěli postavit nová stání pro 2 kontejnery
komunálního odpadu společně s přístřeškem a umístit je na volné místo na chodníku. Položila by
se nová zámková dlažba v části stání a prostor pro vysypávání odpadu by byl mimo silnici. Pro
realizaci jsme vybrali hotový projekt firmy Kovyb s.r.o., který vyrábí modulární systém pro
kontejnerová stání. Pro náš případ by se jednalo o verzi MODULAR-02. Konstrukce přístřešku je
ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily J 60/60 s úchyty pro výplň, kterou tvoří
děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky s podélným profilem.
Střešní rám je sešroubován s nosnými sloupy a vyplněn polykarbonátem trapézového profilu.
Výhodný je i sklon stříšky, který umožňuje v zimním období i odtávání a skluz sněhu.
Předpokládaný rozpočet projektu 90.000,- Kč

Pocta rodáku Františkovi Peterkovi
Krátká anotace návrhu
V prostoru výklenku na chodbě Liberecké radnice je jedno volné místo pro bustu významného
občana. Návrh Františka Peterky vychází z jeho oblíbenosti a obecném povědomí o jeho práci.

Popis
Do prostoru výklenku na chodbě Liberecké radnice, kde je jedno volné místo, navrhujeme umístit
bustu významného občana Liberce. Návrh busty známého herce, libereckého rodáka Františka
Peterky vychází z jeho oblíbenosti a z obecného povědomí o jeho práci a rolích, díky kterým se
pro nás stal nezapomenutelným.
Předpokládaný rozpočet projektu 140.000,- Kč

Název

Název
Oprava vyhlídky Jezdec
Krátká anotace návrhu
Vyhlídka Jezdec je magické místo nad kateřinským údolím cca 5 km od centra města. Místo je
dostupné a v dosahu MHD. V rámci projektu navrhujeme opravu zábradlí, schodů a vykácení
průhledů na Liberec.

Popis
V Podhůří Jizerských hor, asi 8 km severně od centra Liberce, v příměstské čtvrti tohoto krajského
města nazvané Kateřinky, se nachází vysoko nad hlubokým údolím, kterým protéká divoký tok
Černé Nisy, vyhlídka zvaná Jezdec.
Na místě dnešní vyhlídky stával ve 14. či 15. století nevelký strážní hrádek, jehož účelem zřejmě
bylo chránit důležitou zemskou stezku vedoucí do Frýdlantu. Dnes už se neví, kdo hrad založil a v
kterém roce (z původní stavby se také téměř nic nedochovalo, protože byl převážně dřevěný).
Hrad se rozkládal na třech pískovcových skalách, vzájemně propojených. Ve skalách objevíme
několik vytesaných kapes, které nesly dřevěné konstrukce a jednu zpola zřícenou skalní místnost.
Hrádek byl obehnán příkopy a valy, které jsou dosud v terénní propozici dobře znatelné. Při
archeologickém průzkumu se zde nalezlo několik keramických střepů ze 14. a 15. století. Podle
velké vrstvy popela se usuzuje, že hrádek byl vypálen. Na skalách nalezneme několik vyrytých
letopisů z nejrůznějších dob, ale pravděpodobně se jedná o falzifikáty.
V rámci projektu by mělo dojít k opravě zábradlí, očistění a opravě schodů a kamenných stupňů.
Dojde k vykácení dřevin v okolí vyhlídky, tak aby byly vytvořeny průhledy na město i do
Kateřinského údolí. Dojde k drobným úpravám na přístupové cestě z údolí. Místo se zatraktivní
pro veřejnost a zvýší se bezpečnost.
Předpokládaný rozpočet projektu 150.000,- Kč

