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Tisková zpráva IPUR z 6. května 2021 

Jedno parkovací místo v Liberci vyjde 2,5x dráž než v Mladé Boleslavi 

Liberecký kraj plánuje postavit u svého úřadu parkovací dům, jehož projekt se, jak minulý 

týden informoval Náš Liberec, za uplynulého 3,5 roku prodražil více než třikrát. Je ale zajímavé 

porovnat náklady na plánovaný parkovací dům s podobnými stavbami v jiných krajích. Ani toto 

srovnání není pro Liberecký kraj nejlepší. 

Liberecký kraj chce za 205 495 100 Kč (včetně DPH) postavit parkovací dům 

pro 244 automobilů. Jedno místo v Liberci tak vychází na 842 193 Kč. Tato částka poměrně 

překvapí. 

Jak je to jinde? Před půlrokem, na podzim roku 2020, otevřel Středočeský kraj nový parkovací 

dům u Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Tato stavba stála 229 900 000 Kč 

(včetně DPH), a to včetně vybavení technologiemi, areálových komunikací, parteru, 

protihlukových opatření a výrazných úprav okolí. 

Celková částka je sice ještě o něco vyšší než v Liberci, jenomže v sedmipatrovém parkovacím 

dom+ v Mladé Boleslavi je 640 parkovacích míst. Jedno parkovací místo v Mladé Boleslavi 

vychází tedy na 357 813 Kč.  

Parkovací místo v Mladé Boleslavi je tedy téměř dvaapůlkrát levnější než v Liberci. A to již 

u hotové stavby, v Liberci jde zatím jen o projekt. 

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi Středočeskému kraji patří a kraj také z 80 % ručí 

za úvěr, který si nemocnice vzala (z 20 % za úvěr ručí město Mladá Boleslav). Výstavba 

parkovacího domu byla spojena i s úpravou okolí. Podle vyjádření tiskové mluvčí Klaudiánovy 

nemocnice pro Náš Liberec zmizela nevzhledná zeď, vznikly nové chodníky, přibyla zeleň, 

komunikace byly upraveny dělicími ostrůvky pro bezpečnější přecházení chodců. Zbourána 

byla původní vrátnice, která je již nepotřebná. 

Jak informoval Náš Liberec již v minulém týdnu, projekt parkovacího domu u libereckého 

krajského úřadu se podivně prodražuje. V roce 2017 se počítalo s parkovacím domem 

se 360 místy za 67 milionů korun. Za zhruba 3,5 roku cena, bez jasného zdůvodnění, vyskákala 

na dnešních téměř 206 milionů korun. 

K největšímu nárůstu ceny došlo po loňských podzimních krajských volbách. Zatímco ještě loni 

v létě vedení kraje operovalo s částkou zhruba 120 milionů korun, letos v únoru to bylo již 

178 milionů korun a v dubnu dokonce aktuálních necelých 206 milionů korun. 

Stavba parkovacího domu u krajského úřadu v Liberci je podle opakovaného vyjádření 

hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a jeho náměstka Zbyňka Miklíka (Piráti) 

pro Liberecký kraj prioritou. 
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Článek z minulého týdne o postupném navyšování ceny libereckého parkovacího domu: 

http://www.nasliberec.cz/aktuality-a-zajimavosti/4152-parkovaci-dum-u-krajskeho-uradu-

se-za-posledni-4-roky-prodrazil-vice-nez-trikrat  

 

V případě dotazů se neváhejte ozvat:  

redakce@nasliberec.cz, 773 464 373 

Materiál byl zpracován v rámci projektu podpořeného Ministerstvem spravedlnosti ČR 
v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“. 

Projekt podpořila rovněž Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je 
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je 
dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active 
Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové 
organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, 
které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program 
je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska 
přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů 
v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. 
Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska.“ 
 
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. 
The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making 
and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the 
rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in 
September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is 
operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel 
Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway 
Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a 
reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral 
cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified 
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priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and 
Liechtenstein and the Czech Republic.” 
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