Tisková zpráva
Kalamitní stav v Liberci operační štáb zatím nepředpokládá
Od neděle 12. 12. 2010 se prakticky na celém území města Liberce vyskytují mimořádné
klimatické podmínky spočívající ve sněhových přeháňkách trvalého charakteru. Celková
výška napadaného sněhu je 70 cm.
Komunikace I. a II. kategorie ve vlastnictví města Liberce jsou sjízdné, se zvýšenou
opatrností. V současnosti je prováděno pluhování těchto komunikací.
Komunikace III. kategorie jsou v řadě úseků sjízdné pouze v jednom směru a vlivem větru
dochází ke tvorbě sněhových jazyků a závějí.
Chodníky I. kategorie se v současnosti udržují pluhováním. Dále se provádí zimní údržba
chodníků na větších sídlištích. Na chodnících II. kategorie nebyla zatím zahájena zimní
údržba.
Byla rovněž zahájena zimní údržba parkovišť, zastávek MHD a veřejných prostranství.
MHD v Liberci funguje se zpožděním na některých spojích. Z podnětu města Liberec se
v 8,30 hod schází městský operační štáb. I když situace na komunikacích je na hraně
kalamitního stavu, město Liberec nepředpokládá vyhlášení tohoto stavu. Po projednání
aktuální povětrnostní situace a zhodnocení dosud prováděné zimní údržby komunikací se dá
předpokládat, že v nejbližších hodinách bude zahájen odvoz sněhu z vybraných zastávek
MHD, terminálu MHD a vybraných komunikací. Dále budou posíleny strojové kapacity na
provádění zimní údržby komunikací ve městě.
Žádáme tedy občany, aby vyjížděli osobními vozidly pouze v neodkladných záležitostech.
Touto cestou též žádáme „Vás občany Liberce“ o součinnost při odklízení sněhu v blízkosti
vašich obydlí. Rovněž děkujeme občanům, kteří nadále provádí zimní údržbu na chodnících
ve vlastnictví města Liberec. Též prosíme o pomoc občany, kteří mohou jakýmkoliv
způsobem pomoci seniorům a osobám se sníženou pohybovou schopností. Rovněž žádáme
Vás občany o ohleduplnost při provozu a při pohybu na komunikacích.
Pokud nám vyhovíte a budete tyto základní věci dodržovat, bude to pro nás znamenat
obrovskou pomoc při odklízení této kalamity a budeme se snažit v co nejkratší době uvést vše
do normálního provozu. Lukáš Martin, technický náměstek primátora SML
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