
Z knihovny bude magistrát
INFORMACE Z P¤IPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE

BUDOVY B¯VALÉ VùDECKÉ KNIHOVNY

VáÏení obãané, 
pfiedev‰ím praktická, ale zároveÀ

i velmi elegantní, bude nová budova
libereckého magistrátu vytvofiená
v rekonstruovan˘ch objektech b˘valé
knihovny. Rada mûsta schválila reali-
zaci tohoto projektu v srpnu 2004, nic-
ménû toto bylo pouze vyvrcholením
dlouhodobé a velmi sloÏité projektové
pfiípravy, zahájené na jafie 2003. Jed-
ním z dÛvodÛ bylo ukonãení ãinnosti
okresního úfiadu, kdy na Statutární
mûsto Liberec pfie‰la ze státu celá
fiada ãinností, k jejichÏ v˘konu jsme
nemûli vyhovující prostory. Nûkdy jste
museli ãekat v nevyhovujících pod-
mínkách, bohuÏel ãasto na chodbách
a schodech, úfiedníci pracovali v provi-
zoriích. Pfies to v‰e magistrát sídlil
v celkem osmi budovách. S tím jsme
se nebyli ochotni dlouhodobû smífiit.

Vedle toho jsme se ov‰em také
nechtûli vracet k pÛvodním,
a z finanãního hlediska, velmi nároã-
n˘m projektÛm stavby zcela nové

administrativní budovy. Pfiíprava pro-
jektu obnovy b˘valé knihovny byla
zdlouhavá. Bylo nutné vypofiádat
nûkteré majetkové vztahy, neboÈ ãást
objektu byla teprve v roce 2003 získá-
na od Libereckého kraje v souvislosti
s narovnáním majetkov˘ch vztahÛ
Oblastní galerie. Prostory v kompletnû
rekonstruované a restaurované budo-
vû budou doslova ‰ity na míru jednot-
liv˘m správním ãinnostem. Co je dÛle-
Ïité: Cel˘ objekt byl projektován tak,
aby byl pro vás co nejvíce pfiehledn˘.
DÛkazem tohoto jsou pfiepáÏky, jedna-
cí místnosti i jednotlivé kanceláfie,
které budou oddûleny sklem a zajistí
jak pfiehled, tak i snaz‰í orientaci.
V tomto jsme se inspirovali projektem
lond˘nské radnice, kde se podobn˘
pfiístup osvûdãil.

DÛleÏité je, Ïe navrÏen˘ a odsouhla-
sen˘ model financování projektu nezatí-
Ïí zásadnû rozpoãet mûsta. ProtoÏe je
projekt souãástí zefektivnûní práce
magistrátu, návrh poãítá se zapojením

úspor z provozu i prostfiedkÛ získan˘ch
prodejem uvolnûn˘ch objektÛ úfiadu. 

Myslím, Ïe je velmi dobfie, Ïe se
podafiilo vytvofiit koncepci umístûní
magistrátu, která by mûla omezit
dal‰í pfiípadné stûhování úfiedníkÛ,
kvÛli kterému jste v minulosti tak
ãasto bloudili po budovách. Po dokon-
ãení tohoto objektu, kter˘ bude na‰í
hlavní budovou slouÏící pro pfiímé
vyfiizování va‰ich Ïádostí, opustíme
nûkteré objekty, takÏe poãet na‰ich
budov klesné na ãtyfii. Rozhodnutí
rady mûsta o realizaci projektu obno-
vy historick˘ch budov b˘valé knihov-
ny pro potfieby vyfiizování va‰ich zále-
Ïitostí povaÏuji osobnû za historick˘
okamÏik. VÏdyÈ od postavení radnice
roku 1893 nebyla po 111 let v Liberci
vybudována Ïádná správní budova,
která by byla originálnû navrÏena pro
obãany a úfiedníky mûsta.

Tû‰ím se na setkání s vámi
v nov˘ch prostorách. 

Ing. Jifií Kittner, primátor

Pohled do vstupní haly centrálního  prostoru objektu



V srpnu 2004 Rada mûsta Liberec
odsouhlasila realizaci projektu Rekon-
strukce budovy b˘valé knihovny pro
potfieby Magistrátu mûsta Liberec, a to
vãetnû modelu jejího financování. Záro-
veÀ schválila vyhlá‰ení
otevfieného zadávacího
fiízení na dodavatele
stavby. Pokud bude
realizace projektu
pokraãovat bez vût‰ích
problémÛ, mûli by se
obãané nové budovy
doãkat za zhruba rok
a pÛl. Poté budou zru-
‰ena v‰echna prostoro-
vá provizoria a opu‰tû-
ny nûkteré souãasné
budovy úfiadu.

V historické budovû
budou vytvofieny velmi
praktické prostory pro
práci úfiedníkÛ i odba-
vování obãanÛ vãetnû
zaji‰tûní bezbariérové-
ho pfiístupu. Po velmi
nároãn˘ch jednáních
s pfiedstaviteli památ-
kové péãe, kdy byla
plnû respektována
snaha o uchování histo-
ricky cenn˘ch ãástí
budovy, byla architek-
tonick˘m ateliérem
David zpracována kom-
pletní projektová dokumentace. Rekon-
strukce zapadá do radou mûsta schvá-
lené koncepce, vytvofiené tajemníkem
magistrátu po zániku okresního úfiadu
a spoãívající v umístûní úfiadu pouze
do ãtyfi budov (v souãasné dobû sídlí
úfiad v osmi (!) budovách – pozn. auto-

Modernû za historick˘mi zdmi
ra). Do budoucna by obãané mûli své
kaÏdodenní záleÏitosti vyfiizovat pfiede-
v‰ím právû v rekonstruované b˘valé
knihovnû, sociálním agendám bude
plnû „vûnována" budova Uran, radnice

a Liebiegova vila by mûly slouÏit pfie-
dev‰ím ke slavnostním a reprezentaã-
ním úãelÛm a pro ménû nav‰tûvovaná
pracovi‰tû.

Realizace projektu bude mít pozitivní
dopad na odbavování vefiejnosti u pfie-
páÏek s pomocí rozfiazovacího systému,

známého dnes napfiíklad z bank. Pfii
vstupu kaÏd˘ získá lístek se sv˘m ãís-
lem, pfiípadnû oãekávan˘m ãasem odba-
vení. Z ekonomického pohledu dojde ke
sníÏení nákladÛ na provoz a údrÏbu

budov magistrátu. Pominout nelze ani
zásadní zlep‰ení pracovních podmínek
a ulehãení fiízení a kontroly úfiedníkÛ
v prosklen˘ch jednacích místnostech
a kanceláfiích.

Projekt obnovy historick˘ch objektÛ
na námûstí Dr. E. Bene‰e má i dal‰í
pozitivní efekt. Díky jeho realizaci bude
zachránûno nûkolik památkovû velmi
cenn˘ch budov. Pro zajímavost uveìme,
Ïe ãást objektu vedle radnice je vÛbec
první budovou s historizující fasádou
postavenou v Liberci; dÛm obrácen˘ do
Fr˘dlantské ulice má zase unikátní
secesní keramickou fasádu, bohuÏel,
dnes silnû po‰kozenou. 

Rekonstruovaná budova bude mít
hlavní vchod na rohu vedle hotelu
Praha, kde vznikne i vstupní portikus –
laicky fieãeno jakési malé podloubí. Pro-
jekt tak navíc pfiispûje k oÏivení vefiej-
ného prostoru v samotném centru
mûsta Liberce. Do dne‰ní zchátralé
a opu‰tûné budovy s prázdn˘mi zaprá-
‰en˘mi okny se vrátí vyuÏití, smysl
i Ïivot. Alexandra Bednárková, 

tisková mluvãí MML
Marek ¤eháãek, tajemník MML

PfiepáÏkové pracovi‰tû zajistí lep‰í orientaci a odbavování obãanÛ

Takto se budou klienti a zamûstnanci dívat na centrální prostor budovy z prvního
podlaÏí



Nová budova magistrátu umístûná
do tfií objektÛ b˘valé knihovny na
námûstí Dr. E. Bene‰e je koncipována
jako velk˘ trojúhelník s vchodem ve
‰pici, v tûsné blízkosti pfiechodu spojují-
cího radnici a hotel Praha. TaktéÏ trojú-
helníková bude veliká prosklená hala
s fiadou pfiepáÏek pro v˘kon správních

Srdcem budovy bude prostorná hala 
ãinností, které musí b˘t obãanÛm k dis-
pozici velmi rychle a kaÏd˘ den (obãan-
ské prÛkazy, pasy, matriãní doklady,
fiidiãské prÛkazy, danû a poplatky, Ïiv-
nostenské listy atd.).

U vchodu do haly bude informaãní
pult, kter˘ bude pfiipraven poskytovat
informace o systému pfiepáÏek a kde si

Nad velmi vzdu‰nou a denním svût-
lem prosvûtlenou halou budou tfii patra
s pavlaãemi. Pro vytvofiení pfiedstavy
lze fiíci, Ïe podobné fie‰ení bylo pouÏito
jiÏ pfii stavbû Základní umûlecké ‰koly
ve Fr˘dlantské ulici. Na jednotliv˘ch
patrech budou umístûna pracovi‰tû
správního odboru, stavebního úfiadu,
odboru Ïivotního prostfiedí, dopravy
a Ïivnostenského úfiadu. Pfiístup na tato

Tfii patra prosklen˘ch kanceláfií
pracovi‰tû umoÏní prosklen˘ v˘tah
z hlavní haly, prosklené budou i jednot-
livé kanceláfie, takÏe vedoucí úfiedníci
budou mít jasn˘ pfiehled o pohybu
sv˘ch kolegÛ a plnûní jejich úkolÛ, zlep-
‰í se i transparentnost v˘konu vefiejné
správy, protoÏe úfiedníci nebudou pfii
jednání s obãany skryti, ale pfiesto
budou mít odhluãnûné a dÛstojné pra-
covní prostfiedí. 

V suterénu budovy bude vytvofiena
‰kolící místnost a technické zafiízení;
fiada pracovníkÛ magistrátu, která pra-
cuje v terénu, zde bude mít i sociální
a hygienické zázemí. 

Projekt poãítá se zpfiístupnûním zad-
ního, dnes silnû zanedbaného dvora,
kde by mohl vzniknout mal˘ odpoãin-
kov˘ prostor. Pfii pfiípravû celého pro-
jektu jsme se snaÏili najít i nûkterá
fie‰ení zpfiíjemÀující Ïivot v centru
mûsta. Dokumentace tak poãítá
i s umístûním bankomatu ve zdi budo-
vy, s obnovou historick˘ch v˘loh seces-
ního objektu ve Fr˘dlantské ulici ãi
s vytvofiením zastfie‰eného vstupu,
kter˘ bude jistû i v dobû uzavfiení

budovy slouÏit jako úkryt pfied nepfiízní
poãasí. 

Netroufám si tvrdit, Ïe je umístûní
kaÏdodennû nav‰tûvovan˘ch pracovi‰È
magistrátu do budovy b˘valé knihovny
ideálním fie‰ením. Z hlediska praktic-
kého a finanãního by snad bylo v˘hod-
nûj‰í postavit pro cel˘ magistrát mon-
tovanou halu s obrovsk˘m parkovi‰tûm
kdesi za mûstem. 

Jsem ov‰em pfiesvûdãen, Ïe obnova
historick˘ch budov vedle radnice pro
potfieby magistrátu je nejen ‰ancí zís-
kat optimální úfiední prostory, ale také
zárukou obnovy cenné památky
a zachování „Ïijícího“ centra mûsta. 

Marek ¤eháãek, tajemník MML

Centrum mûsta
musí Ïít

kaÏd˘ vyzvedne lístek z rozfiazovacího
systému, jenÏ mu urãí ãíslo pfiepáÏky,
která jej odbaví. Uprostfied modernû
fie‰ené zastfie‰ené haly vznikne pro
ãekající prostor s laviãkami, kter˘
bychom rádi doplnili sochami ãi trojroz-
mûrn˘mi artefakty pfiipomínající historii
mûsta. 

V komfortním prostfiedí si lidé vyfiídí v‰echny své záleÏitosti na úfiadû...

Dominantním materiálem interiérÛ nového úfiadu bude sklo

Jednotlivá podlaÏí spojí prosklen˘
v˘tah



Moderní zázemí pro klienty

Vizuální prezentaci této pfiílohy zpracoval projektov˘ ateliér David

V blízké budoucnosti budou lidé chodit do tûchto prostor novû vybaveného úfiadu


