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SDĚLENÍ
Věc:

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím
Statutární město Liberec, odbor hlavního architekta, odd. urbanismu a architektury dne 14.2.2017
obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ve věci možnosti
nahlédnout do studií týkající se cyklistické dopravy v Liberci.
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím zasíláme v zákonné
lhůtě požadované informace, a to:
Na stránkách statutárního města Liberec je ke stažení Generel cyklistické dopravy – návrh z října 2005,
a to technická zpráva a grafická příloha. Novější verze generelu dopravy neexistuje. Tento generel též
najdete na mapovém portálu města Liberec: http://marushkapub.liberec.cz/ .
Na stránkách statutárního města Liberec je též k dispozici Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
ČR pro léta 2013 – 2020 http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-strategickeho-rozvojedotaci/pp/cyklostrategie-2013-final.pdf .
Dále na odboru hlavního architekta je možno nahlédnout do těchto studií:
• Cyklostezka za ČOV Liberec
• Cyklotrasa Liberec – Mníšek – křížení se sil. I/13 Krásná Studánka
• Páteřní cyklotrasa Odra – Nisa
• Program výstavby cyklistických tras na období 2007- 2013
• Řešení cyklistické dopravy Sousedská – Letná
• Územní studie pro chodce a cyklisty Hrazená – Barvířská
• Projektová dokumentace pro zvýšení bezpečnosti a odstranění bariér pro cyklistickou dopravu
v Liberci
V případě Vašeho zájmu o nahlédnutí do uvedených studií si, prosím, domluvte schůzku na tel. čísle
uvedeném v záhlaví tohoto dopisu, nebo na tel. čísle Ing. Vladislava Rozsypala 485 243 506, který je
připraven se s Vámi setkat.
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