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Tisková zpráva 
S rekonstrukcí budovy URANU chce město začít  

příští rok 

 
Při nedělní vichřici v Liberci došlo k poškození pláště budovy URANU na třídě 1. máje, kde v 

současné době sídlí Městská policie Liberec a některá oddělení a odbory Magistrátu města 

Liberce. Ve druhém patře, v kanceláři číslo 26, došlo dokonce k vysklení okna. Kancelář je pro 

veřejnost uzavřena. Primátor města Tibor Batthyány zintenzivní kroky vedoucí k řešení 

problému. Požaduje vypracování harmonogramu prací. 

„Není na co čekat. Termín rekonstrukce budovy musí být už v příštím roce. Nelze tento problém 

dále odsouvat, město je povinno poskytovat službu občanům v bezpečném prostředí jak pro 

klienty, tak pro zaměstnance. V tuto chvíli zpracováváme  stavebně technický průzkum. Rád 

bych, aby práce na budově začaly ideálně v létě nebo v září příští rok,“ uvádí primátor města 

Liberce Tibor Batthyány. 

Liberečtí radní schválili udělení výjimky ze směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek 

a přímé oslovení dodavatelské firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. s cenovou 

nabídkou ve výši 294 272 Kč včetně DPH. Cílem je získat podklad pro rozhodnutí o budoucí 

podobě rekonstrukce a dalším využití objektu. 

„Až budeme mít v ruce stavebně technický průzkum, posuneme se dál. Už teď je potřeba ale 

řešit peníze na novou projektovou dokumentaci a především co nejdříve najít náhradní 

prostory pro úředníky z této budovy,“ uvedl primátor Tibor Batthyány. 

Stavebně technický průzkum byl Odborem strategického plánování a dotací poptán u 6 

odborných firem, z nichž 4 poslaly městu nabídku. Dvě z firem se pak z důvodu nedostatku 

kapacit omluvily. Nabídka firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. byla nejvýhodnější jak 

z hlediska provedení všech požadovaných prací, tak z hlediska ceny. 

Prověřit je potřeba zejména stav a únosnost nosných konstrukcí, stav obvodového pláště, kde 

existuje hrozba výskytu azbestu, stav izolací a vnitřní rozvody. Z doručených nabídek je 

vybraná firma jedinou, která nabízí provedení všech požadovaných částí stavebně technického 

průzkumu včetně laboratorních zkoušek na výskyt azbestu a statického posouzení nosných 

konstrukcí.  

„Chtěl bych jednání zintenzivnit a posunout termín rekonstrukce Uranu na příští rok. Vím, že 

současný stav budovy trápí nejen občany, ale především kolegy z odborů a oddělení, která zde 

mají sídlo. Mám v plánu ustanovit pracovní skupinu,  jmenovat hlavního koordinátora a další 

osoby, které se budou na přípravě rekonstrukce podílet. Ve skupině bude například správce 

budovy, zástupce za městskou policii a další.  Skupina bude předkládat vedení města výstupy 



z jednání a doporučení s návrhy k dalšímu postupu. Do rozpočtu 2018 budu nárokovat alespoň 

20 milionů korun na zahájení rekonstrukce,“ dodává primátor Tibor Batthyány. 

Budova známá jako URAN byla postavena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní objekt s ocelovým 

skeletem s obvodovým pláštěm z tzv. Boletických panelů, které s sebou nesou zmiňované 

riziko výskytu azbestu. Objekt byl v roce 2005 převeden do majetku statutárního města 

Liberec a z pohledu využití je po dobu 20 let od převodu vlastnických práv vázán k výkonu 

veřejné správy. Kromě rekonstrukce parteru v roce 2009 neprošla budova žádnou významnou 

opravou. 

 

 

 


