Úřad městského obvodu Liberec
Vratislavice nad Nisou
Kancelář starosty
Tanvaldská 50

463 11 Liberec 30
Tento dopis považujte za petici ve smyslu §1 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Věc: Zachovat stávající charakter ulice Kořenovské!
My níže podepsaní obyvatelé ulic Kořenovská ve Vratislavicích nad Nisou a Pekelská
v Proseči nad Nisou, jakož i další občané s námi sympatizující, zásadně odmítáme nově
navrhovanou komunikaci v úseku Lovecká -Kořenovská- Pekelská v jakékoliv podobě.
S výstavbou navrhované komunikace nesouhlasíme, protože by naprosto znehodnotila
tuto klidovou oblast, jež je lidmi z širokého okolí hojně využívána k výletům a rekreačním
procházkám směrem na Prosečský hřeben. V rozporu se současným trendem odklánění
dopravy z lokalit, které slouží pro bydlení, je zde navrhována komunikace pro meziměstskou
dopravu přes obytnou zónu. Dopravní obslužnost této oblasti je dobře zajištěna i pro
případnou další bytovou výstavbu a tak neexistuje důvod, proč by město Liberec stávající
komunikace pro své občany rozšiřovalo.
Skutečným důvodem výstavby této komunikace je posílení dopravní obslužnosti
nejvýše položené části Horní Proseče (nad Nisou), která navazuje na Jablonec nad Nisou a s
tímto městem má svoji dopravní obslužnost dobře vyřešenu.
Protestujeme proti tomu, aby údajné dopravní problémy Jablonce nad Nisou byly
řešeny na náš úkor. Město Liberec bere na sebe řešení problémů města Jablonce nad Nisou, a
to navíc proti zájmům vlastních občanů. Jak zadlužené město Liberec odůvodní investice,
které pomohou pouze spekulativním vlastníkům pozemků?
Obyvatelé ulic Kořenovská a Pekelská, kteří by touto změnou byli dotčeni nejvíce,
nemají kanalizaci, plyn, částečně ani vodovod. Nestěžují si a berou to jako daň za klid,
kterého si cení více než zmíněných technických sítí. K petici se připojují i obyvatelé Proseče
nad Nisou, kteří rovněž považují další komunikaci mezi Jabloncem nad Nisou a
Vratislavicemi nad Nisou za zbytečnou.
Vážení zastupitelé, žádáme vás, abyste postupovali v souladu s bodem (3) §48 zák. č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a uplatnili stanovisko ve smyslu této
petice občanů Vratislavic nad Nisou a občanů přilehlých obcí.
Děkujeme.
Petiční výbor ve složení:
Ing. Luboš Zít, nar. 10.10.1956, bytem Kořenovská 1188, 463 11 Liberec 30 (adresa pro doručování)
Ing. Jitka Shejbalová, nar. 2.8.1951, bytem Kořenovská 80, 463 11 Liberec 30
Ing. Miroslav Hájek, nar. 13.12.1955, bytem Kořenovská 1130, 463 11 Liberec 30
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je kterýkoli člen
petičního výboru.
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