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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
                  7.12.2015 
 
 
Vážený pane, 
 
vítáme Vaší aktivitu týkající se stavební akce v dotčené lokalitě. V tomto případě Vám však 
musíme sdělit, že provedení akce ,,Oprava ul. Aloisina výšina“ se týkalo především 
rekonstrukce ulice Aloisina výšina, nikoli dotčených komunikací. Do projektové 
dokumentace byly zapracovány vzájemně dohodnuté požadavky všech dotčených orgánů. 
Tímto bych rád odpověděl na Vaše dotazy vznesené v souvislosti se stavebními pracemi: 
 

-        proč nebylo vytvořeno více parkovacích míst zrušením nesmyslných trávníčků 
(sice to lépe vypadá, ale silnice je v horní části opět neprůjezdá) 
(navíc u horního vjedzu do Franklinovy ulice parkovacích míst ubylo díky vytvoření opět 
nesmyslné zatravněné plochy) 

-        proč byla rekonstruována jen polovina chodníku u ulice Franklinova 
-        proč nebyly odstraněny dva nefunkční sloupy el. vedení 
-        proč nejsou na všechny kontejnery na odpad vyhrazena vhodná stání 

(kontejner na textil stojí tam, kde parkují auta, kontejnery na sklo stojí na chodníku) 
-        proč nebyla opravena zeď v zatáčce, když se rozpadá 
-        proč nebyly vykáceny náletové dřeviny u garáží (zde by mohlo vzniknout několik 

parkovacích míst) 
-        proč nebyly vyměměny nebo alespoň natřeny staré sloupy el. osvětlení 
-      proč nejsou některá parkovací stání vydlážděna, ale jen pokryta silniční směsí 

 
- projektantem původně navržené šikmé stání nebylo povoleno orgány státní správy a 

bylo povoleno vodorovné 
- zatravněný ostrůvek vznikl z důvodu požadavku státní správy na bezpečné přecházení 

chodců 
- rekonstrukce se týkala především ul. Aloisina výšina nikoli Franklinova a proto bylo 

nutné ukončení 
- nefunkční sloupy el. vedení nejsou v majetku města, spol. ČEZ byla vyzvána k jejich 

odstranění 
- zázemí pro kontejnery řeší odbor ekologie a veřejného prostoru a Váš podnět jim byl 

předán 
- rekonstrukce se týkala především ul. Aloisina výšina a opravu zdi zajistí Odbor správy 

veřejného majetku v příštím roce v rámci běžné údržby  
- nátěry starých sloupů el. osvětlení provádí separátně spol. Eltodo a jsou v plánu na rok 

2016 
- bylo provedeno dle projektové dokumentace schválené orgány státní správy 
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Doufám, že otázky byly k Vaší spokojenosti zodpovězeny.  Věříme, že i když jsme nyní 
nemohli vyjít vstříc Vašim požadavkům, budou poskytnuté informace z Vaší strany přijaty. 
 
S pozdravem 
 

 
 

 
 

                                    
                                                                                        Bc. David Novotný  
                                                                                        vedoucího odboru  
                                                                                    správy veřejného majetku  

  


