
















 

 

Vyjádření k projektu BYTOVÝ DŮM PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ  
 
 
Než se vyjádříme k našim představám, jak by bylo dobré stavět v této lokalitě, tak musíme přeci 
jen ještě jednou poznamenat, proč se nám tento projekt nelíbí.  
 
Zaprvé jsme přesvědčeni, že je projekt morálně zastaralý, byl vyprojektován asi před 10 lety  
v době, kdy tato čtvrť byla opravdu v žalostném stavu a byla představa, že pro developery se  
v tomto prostoru vytvoří v podstatě zelená louka. A tento projekt naprosto perfektně reflektuje 
tuto skutečnost. Jsme přesvědčeni že je dobře, že tato situace nenastala, a tento starý kout 
Liberce se začal opravovat a dostavovat v rytmu bývalé blokové zástavby.  
To, že se má tady stavět velmi vítáme a jsme v každém případě pro. Nicméně tento ohromný dům 
zabírá takový prostor, že ruší tu danou rytmizaci, a navíc by nutil i další stavebníky chovat se 
stejným způsobem.  
 
Jsme přesvědčeni, že investor, který není místní, má zkreslené představy o Liberci jako takovém, 
a navíc o této lokalitě. Postavit tady naráz dům o 105 bytech je téměř ekonomická sebevražda. 
Místní developeři nerealizují svoje projekty pro velmi nejasnou návratnost investic, protože tato 
čtvrť má pověst vyloučené lokality. Vzhledem k situaci, že stavba je téměř povolena, investor chce 
stavět, my jsme také rádi když se tu bude stavět, se nám zdá nejlepší variantou stavět tento 
projekt na tři nebo čtyři etapy. Pro investora by se velmi snížilo riziko finančního propadu  
a z našeho hlediska si myslíme, že výstavba v čase by umožnila různé varianty finální podoby 
objektu, čímž by se vytvořil rostlý blok, který by daleko lépe zapadal do místa. Také velký počet 
bytů napovídá tomu, že jde o malé byty, to znamená že jednotky si budou kupovat lidé bezdětní, 
tzn. single. Tzn. kolik bytů, tolik aut. Příjezd a výjezd 110 aut denně je taková dopravní zátěž, že to 
není pro tuto lokalitu vhodné.  
 
Pakliže by nebylo zbytí a tento ohromný projekt by se měl realizovat, apelujeme na všechny 
zúčastněné, aby dílčí přepracování projektu bylo závazné.  
 
Od 50. let 20. století se systematicky tato čtvrť vybourávala a i přes tuto nepřízeň přesto nastal 
pozitivní obrat, a za posledních 5 let se situace výrazně zlepšila. Město i firmy i soukromníci 
reagují pozitivně. Bylo by velmi dobré, kdyby i tento projekt byl schopen flexibility, nebo 
sebereflexe, a upravil se natolik, aby bral na vědomí své okolí.  
 
 
 
V Liberci dne 4.5.2018 
 
Rudolf Hůlka 
Martin Fryč 
Jiří Žid 
spolek Zbytek 


