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Magistrát má slouÏit mûstu a jeho obyvatelÛm
VáÏení obãané,
pfied dvûma a pÛl lety jsme se rozhodli zásadním zpÛsobem zmûnit Magistrát mûsta Liberec. Pfiedev‰ím
proto, Ïe jsme v té dobû mûli za to, Ïe magistrát, kter˘ se stal po zániku okresního úfiadu hlavním správ-
ním orgánem na území mûsta i ‰ir‰ího okolí obvodu, se pro fiadu z Vás stal nepfiehledn˘m a mnohdy moÏná
aÏ nepochopiteln˘m. Nechtûli jsme fiídit úfiad, kter˘ bude Ïít vlastním Ïivotem, byrokratick˘ aparát úfiední-
kÛ, ktefií by mnohdy nekontrolovanû rozhodovali o fiadû Va‰ich vûcí.
Státní správa, která úfiedníkÛm i Vám fiadu povinností mnohdy zbyteãnû ukládá, zásadnûj‰í reformní
kroky v oblasti zákonÛ nepfiijala, zahájili jsme tedy reformu sami. Úfiad jsme postupnû umístili do ãtyfi
budov; pfiipravili jsme projekt obnovy historické budovy staré knihovny, kde budou soustfiedûna v‰ech-
na pfiepáÏková pracovi‰tû a dÛstojné ãekárny pro Vás. Radikálnû jsme roz‰ífiili úfiední hodiny a stejnû
radikálnû sníÏili stavy úfiedníkÛ. V˘sledkem jsou úspory v fiádech desítek milionÛ korun, které mÛÏeme
pouÏít na rozvoj mûsta. 

Reforma bude v roce 2005 ukonãena a já nejsem natolik naivní, abych si myslel, Ïe ná‰ úfiad je nebo bude ideální. Jako kaÏd˘ takto velk˘
podnik se budeme pot˘kat i nadále s mnoha problémy. Vefiejná správa navíc ãasto pfiiná‰í mnoho konfliktních situací, nûkteré právní pfied-
pisy, které nám urãují co máme dûlat jsou navíc nedokonalé, jiné zase zbyteãné a zbyteãnû Vás zatûÏující. 
Jsem rád, Ïe jsme se pfied dvûma lety rozhodli jít vlastní cestou a ná‰ úfiad reformovat. V˘znamnou ãást tohoto úkolu se nám urãi-
tû podafiilo splnit a já vûfiím, Ïe se s mnoha zlep‰eními práce úfiadu budete setkávat i v letech pfií‰tích.

Ing. Jifií Kittner, 
primátor mûsta

KdyÏ jsem na podzim v roce 2002 pfii‰el na libereck˘ magistrát pomoci zlep‰it nûkteré postupy v práci
úfiadu, byl jsem fascinován jak moc je nûkter˘mi úfiedníky a dokonce i obãany vefiejná správa povaÏována
za nedotknutelné posvátné zvífie. ¤ada procesÛ zde byla léta zaÏitá bez jediného ohledu na to, kolik na nû
bylo vynakládáno a bez ohledu na jejich potfiebnost pro obãany. Spousta ãinností bylo vykonáváno samoú-
ãelnû jen proto, Ïe se vykonávaly. Pfiitom na samotné úfiadování se vynakládaly stovky milionÛ korun. 
Magistrát je ohromn˘ úfiednick˘ aparát, kter˘ vlastnû vykonává svoji ãinnost pro mûsto Liberec a vedle
toho – po zániku okresních úfiadÛ – i pro stát. Souãasn˘ systém nastaven˘ na‰í vládou ukládá obcím
mnoho úkolÛ, neplatí v‰ak za nû odpovídající peníze a mûsta ãi obce platí to, co by mûl hradit stát na
úkor sv˘ch potfieb a svého rozvoje.
Tento stav je pro nás nepfiijateln˘. Zaãali jsme v‰echny náklady dÛslednû sledovat, v roce 2003 jsme
zavedli elektronick˘ informaãní systém v ekonomice mûsta a úfiadu, v roce 2004 jsme k nûmu pfiidali kon-
trolní nástroje. Mnoho dfiíve nesledovan˘ch, a proto prÛbûÏnû rostoucích nákladÛ jsme dostali pod kontrolu

a mÛÏeme konstatovat první v˘sledky: v provozu samotného magistrátu se nám podafiilo u‰etfiit více jak 30 milionÛ korun roãnû. Tyto
prostfiedky mohly b˘t následnû vyuÏity na dal‰í zlep‰ení v‰ech systémÛ, zlep‰ení prostfiedí pro obãany, zlep‰ení fiady vûcí ve mûstû. 
Myslím, Ïe se zcela jasnû prokázalo, Ïe v zájmu obãanÛ a mûsta Liberce nesmíme rezignovat na sledování efektivity práce a nákla-
dÛ vefiejné správy jenom proto, Ïe jde o jakousi v˘sostnou ãinnost. Naopak, dÛsledné sledování v‰ech finanãních tokÛ, produktivi-
ty práce a porovnávání nákladÛ a pfiínosÛ, mÛÏe správu mûsta Liberce posunout na opravdu ‰piãkovou úroveÀ.

Ing. Pavel Krenk, 
námûstek primátora pro vnitfiní správu a organizace zfiizované SML

V˘kon úfiednické práce má svoji efektivitu a náklady

V jednoduchosti je krása a v jednoduchosti úfiadu leÏí jednoznaãn˘ úspûch v˘konu vefiejné správy a co
nejlep‰í fungování mûsta. 
Reforma vefiejné správy byla pro nás z tohoto pohledu mal˘m utrpením: Magistrát mûsta Liberec se pfies
noc mezi Silvestrem 2002 a Nov˘m rokem 2003 rozrostl v ohromnou strukturu, ve které jsme se v prv-
ních dnech témûfi nevyznali ani my sami, natoÏ obãané. Mûsto pfievzalo z okresního úfiadu fiadu ãinnos-
tí a úfiedníkÛ, mnoho zku‰en˘ch odborníkÛ v dobû nejistoty v˘voje reformy vefiejné správy ov‰em z okre-
su ode‰lo a v fiadû vûcí jsme proto stavûli doslova na zelené louce. Pfievzali jsme kanceláfie rozeseté po
celém mûstû, v nichÏ bylo 502 Ïidlí a psacích stolÛ na‰ich pracovníkÛ, spoustu vûcí jsme se uãili. Víme,
Ïe to byl ohromn˘ problém, ale pro vedení mûsta zároveÀ i v˘zva. 
Vefiejná správa se pohybuje v prostfiedí, které je doslova svázané zákony a dal‰ími pfiedpisy. I sebevût‰í
snaha o její zjednodu‰ení je na magistrátu omezená platn˘m právem. Mnoho vûcí tak bohuÏel vylep‰it
neumíme. NedokáÏeme zjednodu‰it stavební fiízení, nedokáÏeme ovlivnit poãet dokladÛ potfiebn˘ch

k registraci motorov˘ch vozidel. Umíme v‰ak minimalizovat zásahy do Ïivota obãanÛ ve sféfie vlivu samotného mûsta a vedle toho
bychom mûli umût b˘t ve v‰ech ostatních sférách profesionální, v˘konní a slu‰ní. Vefiejná správa v na‰em podání nesmí b˘t pro obãa-
ny utrpením, ale nutnou regulací, pomocnou rukou, ochranou a tvÛrcem dobr˘ch podmínek k Ïivotu ve mûstû Liberci.

JUDr. Marek ¤eháãek,
tajemník Magistrátu mûsta Liberec

Libereck˘ magistrát – co nejmen‰í a nejjednodu‰‰í
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Magistrát
Magistrát mûsta Liberec (dále také MML) vykonává správní ãinnosti ve své pÛsobnosti pro 99 593 obyvatel mûsta Liberec. Záro-
veÀ také pracuje jako povûfien˘ úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností pro dal‰ích 28 obcí, a tím MML slouÏí jako správní orgán pro
135 924 obãanÛ. Bûhem roku 2004 se v Liberci narodilo 1 395 dûtí, které se staly obãany mûsta Liberec a zajímavostí je, Ïe jich
bylo o 71 více, neÏ-li v roce 2003. 
Na Magistrátu mûsta Liberec jsou vykonávány ãinnosti jak v rámci samostatné pÛsobnosti, tj. v zájmu mûsta Liberce a jeho obãa-
nÛ, tak také rozsáhlé agendy státní správy, které úfiadu pfiíslu‰né zákony svûfiily. V ãele magistrátu stojí primátor mûsta Ing. Jifií
Kittner a za plnûní úkolÛ magistrátu je odpovûdn˘ tajemník JUDr. Marek ¤eháãek.

Personální otázky
JiÏ od 1. ledna 2003 dochází na Magistrátu mûsta Liberec k postupnému sniÏování poãtu pracovních sil; tento trend pokraãoval
i v roce 2004; postupnû se realizují i pfievody servisních a pomocn˘ch ãinností do mûstsk˘ch ãi privátních spoleãností tak, aby se
úfiad mohl soustfiedit na své hlavní poslání – správu vûcí vefiejn˘ch a rozhodování. Z pÛvodnû schválen˘ch 435 funkãních míst bylo
v prÛbûhu roku 2004 sníÏen poãet zamûstnancÛ úfiadu na 373. Na jafie byl novelou zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
pofie, pfieveden v˘kon agendy státní sociální podpory na úfiady práce. Z Magistrátu mûsta Liberec bylo delimitováno celkem 44
úfiedníkÛ na Úfiad práce v Liberci.

Budovy magistrátu v roce 2004
Nám. Dr. E. Bene‰e 1/1 (historická radnice)
Nám. Dr. E. Bene‰e 2 /32 (tzv. Dílo)
Nám. Dr. E. Bene‰e 584/24 (Kavárna Po‰ta) – v˘pÛjãka od státu
Nám. Dr. E. Bene‰e 585/26 (b˘valá budova okresního úfiadu) – v˘pÛjãka od státu
Nám. Dr. E. Bene‰e 184/22, 468/23 (b˘valá knihovna)
Jablonecká ã. p. 41 (Liebiegova vila)
Palachova 504/7 (tzv. Velká Palachova)
Palachova 435/9 (tzv. Malá Palachova)
Dr. Milady Horákové 333/9 (budova mûstské policie)
Tfiída 1. máje 108/48 (budova URAN) – v˘pÛjãka od státu
Osta‰ovská 570 (mûstsk˘ útulek pro psy a opu‰tûná zvífiata)
V roce 2004 do‰lo k postupnému opou‰tûní jednotliv˘ch objektÛ tak, Ïe v závûru roku 2004 sídlila pracovi‰tû úfiadu pouze v pûti
budovách: historické radnici, tzv. Díle, Kavárnû Po‰ta, URANu a samostatn˘ objekt má i nadále mûstsk˘ útulek pro opu‰tûná zví-
fiata. Tato zásadní redukce podstatn˘m zpÛsobem pfiispûla k sníÏení provozních nákladÛ úfiadu. 

Rekonstrukce staré knihovny pro obãanské agendy 
V roce 2004 byl ve spolupráci s Projektov˘m atelierem David podrobnû pfiipravován a dokonãen projekt rekonstrukce budovy
stará knihovna na námûstí Dr. E. Bene‰e pro kaÏdodenní odbavování tzv. obãansk˘ch agend (evidence obyvatel, cestovní pasy,
osobní doklady atd.). V budovû by mûl sídlit také stavební úfiad, odbor Ïivotního prostfiedí a Ïivnostensk˘ úfiad. Objekt by mûl
b˘t dokonãen v létû 2006, a jeho zásadní pfiedností bude pfiízemní pfiepáÏkové pracovi‰tû s komfortem pfiedev‰ím pro ãekající
obãany. Pfii rozhodování o nov˘ch prostorech pro magistrát hrála dÛleÏitou roli také snaha o záchranu historického, památko-
vû cenûného objektu v samém sousedství radnice. âást nákladÛ na rekonstrukci byla získána plánovan˘mi úsporami v pro-
vozu úfiadu.

Liebiegova vila
Za zmínku urãitû stojí státem chránûná památka – Liebiegova vila, kterou mûsto v prosinci 2003 vydraÏilo za dvacet pût milionÛ
korun. Hlavním motivem byla snaha o záchranu cenného a dlouhou dobu prázdného objektu; od pÛvodního vyuÏití pro úfiedníky
bylo nakonec ustoupeno a v budovû bude vedle kanceláfií mûstsk˘ch spoleãností také druhá obfiadní síÀ. Díky pronájmu prostor
kanceláfií a podpofie památkové péãe Libereckého kraje jsou v‰echny historické prostory postupnû renovovány a restaurovány.
Je‰tû pfied zahájením rekonstrukãních prací mûli obãané moÏnost podívat se bûhem tzv. Dne otevfien˘ch dvefií (ãerven 2004) do
vnitfiních prostor tohoto objektu a posoudit jejich krásu. S pravideln˘m zpfiístupÀováním vily se poãítá i v budoucnu.

Úfiední doba
V roce 2004 byla pracovi‰tû Magistrátu mûsta Liberec otevfiena kaÏd˘ den v t˘dnu, v pondûlí a ve stfiedu slouÏí vefiejnosti aÏ do 18 hodin.

Stûhování 
Bûhem roku 2004 probûhla celá fiada pfiesunÛ v rámci budov magistrátu a do‰lo tak k uvolnûní nûkter˘ch budov a následnému pro-
deji: napfiíklad obou objektÛ v Palachovû ulici, jejichÏ prodej probûhl v fiíjnu roku 2004 a vynesl mûstu pfies dvacet milionÛ korun.
V‰echna stûhování probíhala v nûkolika etapách. Na pfielomu kvûtna a ãervna se pfiemístil technick˘ odbor z budovy Díla do budo-
vy historické radnice. Do uvolnûn˘ch prostor se v listopadu 2004 pfiesunul odbor ekonomiky, ke kterému se koncem roku 2004 pfii-
pojil odbor správy kapitálu (dnes oddûlení majetku mûsta). Bûhem léta také do‰lo k pfiesunu oddûlení bytÛ z Palachovy 435/9 do
budovy URANu.
Cílem vût‰iny stûhování bylo pfiiblíÏení jednotliv˘ch agend co nejblíÏe vefiejnosti a snaha o získání budovy URANu z vlastnictví
státu. V fiíjnu 2004 schválila Vláda âR bezúplatn˘ pfievod této budovy a mûsto tak získalo pro úfiad objekt v hodnotû pfiesahující 
30 milionÛ korun.

Spisová sluÏba
V období od ledna aÏ do ãervence 2004 probíhalo na magistrátu zavádûní systému elektronické spisové sluÏby, coÏ je podrobná
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a pfiesná evidence v‰ech dokumentÛ na úfiadû vytvofien˘ch, i na úfiad do‰l˘ch. Cílem je mít maximální pfiehled a do budoucna se
vyhnout moÏn˘m ztrátám v archivech. Od 1. 1. 2005 je systém spisové sluÏby plo‰nû uÏíván v‰emi odbory v ostrém provozu.

A jaké jsou pfiínosy tohoto systému?
– vytvofiení prostfiedí pro nakládání s písemností v souladu s legislativou
– elektronicky vedená evidence písemností (úspora finanãních prostfiedkÛ v oblasti tisku a kopírování)
– moÏnost sledování aktuálního stavu písemností
– práce s elektronickou podobou písemnosti
– rychlé vyhledávání konkrétní písemnosti
– sjednocení postupÛ nakládání s písemností smûrem k obãanovi i uvnitfi úfiadu
– moÏnost manaÏerského pfiístupu vedoucích pracovníkÛ Magistrátu mûsta Liberec k problematice Spisové sluÏby
– zjednodu‰ené sledování termínÛ k vyfiízení písemností 

Náklady na ãinnost Magistrátu mûsta Liberec:
Náklady na provoz MML ãinily v roce 2004 celkem 24 432 384,17 Kã
Kapitálové investice do majetku SML slouÏícího potfiebám úfiadu celkem: 7 427 296,60 Kã
Osobní náklady (mzdy, odvody, ‰kolení, cestovné atd...) celkem: 120 332 742,00 Kã

Náklady na ãinnost Magistrátu mûsta Liberec:

Osobní nákladyNáklady na provoz MML Kapitálové investice 
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Pozn.: Poãty pracovníkÛ odráÏejí stav na pfielomu roku 2003/2004, tj. po organizaãních zmûnách. Popis ãinností zmiÀuje jen
hlavní aktivity odborÛ, fiada operativních úkonÛ není zmiÀována.

VynaloÏené mzdové prostfiedky na Magistrátu mûsta Liberec 
(zahrnující mzdy a povinné odvody):
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Zpráva o ãinnostech jednotliv˘ch odborÛ MML:

1. Odbor kontroly a interního auditu – 4 pracovníci (vedoucí Mgr. Anna Vere‰ãáková)
Zab˘vá se komplexní kontrolou v oblasti samostatné pÛsobnosti, vesmûs se jednalo o kontrolu vyuÏívání vefiejn˘ch prostfiedkÛ a hospodafiení
s nimi a audit ãinností a postupÛ uvnitfi Magistrátu mûsta Liberec. V roce 2004 jsme zkontrolovali dle plánu 18 subjektÛ. Celkem jsme zkon-
trolovali finanãní toky ve v˘‰i 165 126 000 Kã. Podíleli jsme se na kontrolní ãinnosti pfii fie‰ení stíÏností obãanÛ.

2. Kanceláfi primátora – 12 pracovníkÛ (vedoucí Jolana ·ebková – povûfiená zastupováním funkce vedoucí odboru)
Odbor Kanceláfi primátora zahrnuje nûkolik ãinností vypl˘vajících jak z potfieb politické reprezentace mûsta, tak i z potfieb samotného chodu
magistrátu. V loÀském roce ji zaji‰Èovalo 12 pracovníkÛ povûfien˘ch fiídící (1), servisní (7) ãi specifickou ãinností (4). 
KaÏdá radnice je místem, kde se primátor a jeho námûstci setkávají s reprezentanty jin˘ch mûst a zemí, sestkávají se tu s obãany, a ve‰-
ker˘ komplexní servis s tímto spojen˘ jim poskytovala právû Kanceláfi primátora. Pracovníci tohoto odboru tu za rok 2004 realizovali 
49 protokolárních pfiijetí (v roce 2003 celkem 37), vãetnû tlumoãení. Pfiipravili tu vhodné a leckdy i stylové zázemí k jednáním, a to hlav-
nû se zahraniãními partnery. Asistovali a provádûli v˘stupy z jednání obãanÛ a zástupcÛ spoleãností Liberce, ktefií byli pozváni na radni-
ci, ãi si sami poÏádali o setkání s politiky. V mnoha pfiípadech byli souãástí jejich doprovodu mimo radnici. 
Z redakãního zpracovávání mûsíãníku Zpravodaj liberecké radnice „vze‰lo“ celkem 11 vydání + 6 pfiíloh. Zpravodajsk˘m médiím se dostá-
valo informací na pravideln˘ch tiskov˘ch konferencích a na základû jejich individuálních písemn˘ch ãi telefonick˘ch Ïádostí. Novû se Kan-
celáfi primátora, konkrétnû tiskové oddûlení, zapojilo do práce na webov˘ch stránkách mûsta Liberce. Stalo se jejich garantem a plnilo
úkoly z tohoto vypl˘vající. V prÛbûhu roku se staralo o informovanost obãanÛ dennû obmûÀovan˘mi aktuálními informacemi váÏícími se
k ãinnosti politikÛ a dûní na úfiadu. Dosavadní zahraniãní spolupráce se ze tfií partnerÛ „rozrostla“ na ãtyfii. Konkrétnû 1. 5. 2004 byla totiÏ
podepsána smlouva s nûmeck˘m mûstem Zittau.

3. Odbor rozvojov˘ch projektÛ – 7 pracovníkÛ (v roce 2004 povûfiená zastupováním funkce vedoucího odboru rozvojo-
v˘ch projektÛ Ing. Dana ·tefanová, stávající vedoucí Ing. Ladislav Fuchs) 
Pracovali jsme na komplexní pfiípravû rozvojov˘ch projektÛ mûsta v nejrÛznûj‰ích oblastech (rozvoj bydlení, infrastruktura, sportovní zafií-
zení, sociální sluÏby, bezbariérovost apod.), pfiipravovali podklady pro zaji‰tûní jejich financování z dotací âeské republiky a Evropské unie.
Ze státních dotaãních programÛ jsme v roce 2004 získali finanãní podporu ve v˘‰i cca 225 mil. Kã pfiedev‰ím se jedná o akce: Rekonstruk-
ce a dostavba mûstského Stadionu vã. vyuÏití odpadního tepla, v˘stavba 66 bytov˘ch jednotek Harcov, 221 bytov˘ch jednotek Vlnafiská,
divadelní dílny Divadla F. X. ·aldy, rekonstrukce stadionu FC Slovan, v˘stavba mûnírny pro tramvajovou traÈ. 
Do posledních vypsan˘ch grantov˘ch schémat v rámci pfieshraniãní spolupráce GS CBC 2002 byl pfiipraven projekt Z· Husova – Nové ‰ko-
licí centrum. Na tuto akci byla získána finanãní podpora ve v˘‰i cca 7,1 mil. Kã. V rámci vyhlá‰en˘ch v˘zev pro pfiijímání Ïádostí ze SROP
byly uplatnûny 2 Ïádosti: Vybavení dílen pro zdravotnû postiÏené Harcov (SROP opatfiení 3.1 – infrastruktura a rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ)
a Sedaãková lanovka pod Lany. Îádost „Vybavení dílen“ byla vybrána k financování pro rok 2005 s finanãní podporou 1,7 mil. Kã. Projekt
„Lanovka“ nebyl podpofien ke spolufinancování, ale byl zahrnut do souãasnû pfiipravovaného (nadregionálního) projektu infrastruktury
cestovního ruchu – Rozvoj sportovního areálu Je‰tûd SROP opatfiení 4.2.1.
Odbor dále zaji‰Èoval proces povolování a schvalování prodejních míst, stánkÛ a pfiedzahrádek. Za rok 2004 bylo projednáno cca 90 Ïádostí.
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Za rok 2004 jsme pfiispûli do rozpoãtu mûsta v˘nosy z trÏeb, z nájmÛ, prodeje pozemkÛ a v˘nosÛ z reklamních nosiãÛ takto: 
1400 – Prodej pozemkÛ 4 305 582,00 Kã 1402 – Prodej pozemkÛ s budovou 613 000,00 Kã
1403 – Pronájem pozemkÛ 564 246,00 Kã 1411 – Parking knihovna 12 000,00 Kã
1412 – Reklama 980 641,70 Kã

4. Odbor ekonomiky – 33 pracovníkÛ (vedoucí v roce 2004 Ing. Libor Slab˘, souãasn˘ vedoucí Ing. âenûk Svoboda)
Stav pracovníkÛ odboru poklesl v prÛbûhu roku 2004 na 33. Stalo se tak díky racionalizaãním opatfiením, umoÏnûn˘m ‰ir‰ím vyuÏitím
v˘poãetní techniky. Odbor byl ãlenûn do tfiech oddûlení: poplatkÛ a daní, informaãní soustavy, rozpoãtu a financování.
Z tohoto ãlenûní také plynou odborem zaji‰Èované aktivity, tedy vymûfiování, vybírání a evidence místního poplatku ze psÛ, poplatku za
komunální odpad, poplatku za rekreaãní pobyt, uÏívání vefiejn˘ch prostranství apod., úãetní a majetková evidence, likvidace ve‰ker˘ch
faktur MML, vedení platebního styku, komunikace s bankami, pokladní ãinnost jak pfiímo na radnici, tak na deta‰ovaném pracovi‰ti
v budovû URANu, ekonomická evidence nájemného a sluÏeb ve stávajících mûstsk˘ch bytech, pfiíprava rozpoãtu mûsta a jeho operativní
zmûny, agenda poji‰tûní majetku mûsta, zaji‰Èování v˘bûrov˘ch fiízení pro nadlimitní vefiejné zakázky v oblasti finanãních sluÏeb, dluho-
vá sluÏba mûsta, metodická v˘pomoc, evidence a pfiíprava rozpoãtÛ pfiíspûvkov˘ch organizací mûsta, metodika a v˘kaznictví smûrem
k rozpoãtu a kraje a ke státnímu rozpoãtu atd.
To v‰e s pfiispûním dal‰ího roz‰ifiování znalostí v oblasti v˘poãetní techniky, konkrétnû v úãetním systému SAP R3, jehoÏ se odbor eko-
nomiky postupnû stal plnohodnotn˘m uÏivatelem. Úspû‰nû jsme zavedli i systém jednotné evidence do‰lé i vy‰lé korespondence, tedy
tzv. Spisovou sluÏbu.

5. Odbor správy kapitálu (do 31. 1. 2005, poté zru‰en rozhodnutím Rady mûsta Liberec)
20 pracovníkÛ (vedoucí Ing. Ladislav Fuchs) 
Základními ãinnostmi odboru byla privatizace nemovitostí a v˘kon vlastnick˘ch práv.
V rámci privatizaãního procesu bylo na tfietí osoby pfievedeno 95 budov, 267 bytov˘ch a nebytov˘ch jednotek a 119 pozemkÛ.
V rámci v˘konu vlastnick˘ch práv bylo obhospodafiováno 560 hektarÛ mûstsk˘ch lesÛ, 1 159 pozemkÛ jejichÏ uÏívání bylo upraveno
nájemní smlouvou pfiípadnû smlouvou o v˘pÛjãce. Dále byly zaji‰Èovány pfievody historického majetku Statutárního mûsta Liberec (SML),
v˘kupy nemovitostí související s investiãními akcemi SML, inventarizace nemovitostí ve vlastnictví SML a dal‰í úkony t˘kající se evidence
pohledávek a centrální evidence smluv. 
âinnost tohoto odboru byla ukonãena k 31. 1. 2005. Zpracovávaná agenda pfie‰la pod odbor ekonomiky.

6. Odbor právních a vefiejn˘ch zakázek – 5 pracovníkÛ (vedoucí Mgr. Jan Audy)
Zaji‰Èovali jsme právní sluÏbu a provádûli právní úkony související s ãinností Statutárního mûsta Liberec. Vytvofiili jsme pro orgány mûsta
13 návrhÛ obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení. Vykonávali jsme ãinnost v oblasti zadávání vefiejn˘ch zakázek. V roce 2004 jsme zpra-
covali 22 vefiejn˘ch zakázek, na pfiípravû dal‰ích 12 jsme se spolupodíleli. Zastupovali jsme mûsto u 220 soudních sporÛ. Za Statutární
mûsto Liberec jsme pro úãely správních fiízení vyhotovili 327 vyjádfiení.

7. Odbor ‰kolství, kultury a sportu – 12 pracovníkÛ (vedoucí Mgr. Pavel Kalous)
Komplexním zpÛsobem jsme spravovali síÈ ‰kol, pfied‰kolních a ‰kolsk˘ch zafiízení ve mûstû Liberci a v rámci obce s roz‰ífienou pÛsobnos-
tí. Pro orgány mûsta jsme pfiipravovali k rozhodování materiály t˘kající se 28 matefisk˘ch ‰kol s 2 515 dûtmi, 23 základních ‰kol s 8 071 Ïáky
a 5 dal‰ích subjektÛ (zvlá‰tní ‰koly – 362 ÏákÛ, základní umûlecká ‰kola – 1 807 ÏákÛ). Zpracovali jsme podklady pro realizaci optimálního
vyuÏití ‰kolních a pfied‰kolních zafiízení. SlouÏili jsme jako metodick˘ orgán v oblasti ‰kolství. Vytvofiili jsme materiály pro rozpoãty ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení a zpracovali v˘roãní zprávu za oblast ‰kolství v rámci pÛsobnosti obce Liberec III (19 obcí správního obvodu). Byla pro-
vedena první etapa periodického hodnocení fieditelÛ ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení ve zfiizovatelské pravomoci Statutárního mûsta Liberec. 
Do na‰í pÛsobnosti patfiilo zaji‰Èování podkladÛ pro Kroniku mûsta Liberec, spolupráci s kulturními a sportovními organizacemi vãetnû
organizací zfiizovan˘ch mûstem – Zoologickou zahradou Liberec, Botanickou zahradou Liberec, Naivním divadlem Liberec a Divadlem 
F. X. ·aldy Liberec. Zaji‰Èovali jsme agendu úãelov˘ch fondÛ mûsta Liberec (sportovní, kulturní, vzdûlávací) s celkem 307 (pouze kultura
a sport) smlouvami o poskytnutí dotace; pfiipravili jsme 13 kulturních akcí pofiádan˘ch mûstem (napfi. Ples primátora, Velikonoce 2004,
Letní setkávání s divadlem, Advent 2004 aj.). Zajistili jsme obfiady k uvítání 650 libereck˘ch obãánkÛ a k slavnostnímu pfiedávání 1 524
maturitních vysvûdãení a v˘uãních listÛ.

8. Odbor cestovního ruchu – 7 pracovníkÛ (vedoucí Mgr. Jitka Mrázková)
Po cel˘ rok jsme se zab˘vali podporou a propagací mûsta Liberec jak na domácích, tak i na zahraniãních veletrzích cestovního ruchu.
Poskytovali jsme sluÏby Mûstského informaãního centra, které bûhem roku 2004 nav‰tívilo témûfi 75 tisíc lidí, z ãehoÏ asi jednu tfietinu
tvofiili náv‰tûvníci ze zahraniãí, a to hlavnû z Nûmecka, Holandska a Polska. V roce 2004 jsem také pfievzali agendu prohlídek budovy his-
torické radnice. Bûhem roku 2004 tuto moÏnost vyuÏilo celkem 3 000 osob a zájem neustále roste. Novû jsme zavedli téÏ sluÏbu rezervaãní-
ho systému – prodej a rezervace vstupenek do kina Lípa a Var‰ava, do Divadla F. X. ·aldy a do Lidov˘ch sadÛ.
Podíleli jsme se také na pfiípravû nejrÛznûj‰ích akcí mûsta (festival Jeden svût, Veletrh dûtské knihy, CowParade, Je‰tûd, Den bez aut, Den solidarity
primátora, Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu, Festival Nisa – fieka, která nás spojuje, Libereck˘ jarmark).
Zajistili jsem vydání nûkolika propagaãních materiálÛ jako napfiíklad: CD – virtuální prohlídka Libercem, reprodukce mapy „starého“ Je‰-
tûdu z roku 1907, pohlednice Liebiegovy vily, CD CowParade, kalendáfie a dal‰í.

9. Technick˘ odbor – 21 pracovníkÛ (vedoucí odboru Viktor Pokorn˘)
Na‰ím úkolem bylo kompletní zabezpeãení investiãní ãinnosti mûsta v celkové hodnotû 469 mil. Kã. Byly zapoãaty historicky jedineãné
investiãní projekty V˘stavba dílen pro osoby s mentálním postiÏením v Harcovû, rekonstrukce vûÏí radnice a dostavba hfii‰tû na stadio-
nu FC Slovan. V˘‰e investic na obnovu matefisk˘ch, základních a zvlá‰tních ‰kol dosáhla v˘‰e témûfi 80 mil. Kã. Do oprav energetick˘ch
zafiízení jsme investovali pfies 10 mil. Kã. Zahájili jsme závûreãnou etapu rekonstrukce tramvajové trati na ose Lidové sady–Horní Hany-
chov, která bude definitivnû dokonãena v roce 2005 dostavbou úseku Kubelíkova–Horní Hanychov. Kromû toho jsme zaji‰Èovali údrÏbu mûst-
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sk˘ch komunikací v celkové délce 530 km vãetnû opûrn˘ch zdí, mostkÛ a 380 km chodníkÛ. Spravovali jsme 120 ha udrÏované mûstské zele-
nû. Pfiipravovali jsme zimní údrÏbu a letní ãi‰tûní komunikací, zfiizovali a udrÏovali jsme dopravní znaãení, svûtelnou signalizaci, oznaãení
ulic a námûstí. Peãovali jsme o vefiejné osvûtlení a jeho údrÏbu. Zabezpeãovali jsme likvidaci komunálního odpadu vãetnû jeho recyklace
a umísÈování sbûrn˘ch nádob na odpad. Organizovali jsme ‰kolení a pofiádali jsme propagaãní akce z oblasti ekologické v˘chovy zamûfiené
na ãistotu mûsta a likvidaci odpadÛ. Podíleli jsme se na vzniku projektu Stfiedisko ekologické v˘chovy, kter˘ je pfiipraven k realizaci.
Nejv˘znamnûj‰í investice mûsta v roce 2004
Rekonstrukce tramvajové trati 50 000
Rekonstrukce a dostavba Mûstského stadionu – ARÉNA (pfiíspûvek mûsta) 41 910
Technické zasnûÏování Sportovního areálu Je‰tûd 30 000
Mûstsk˘ fond rozvoje bydlení 25 000
Rekonstrukce komunikace ul. Hodkovická, II. etapa 23 000
Rekonstrukce Z· Broumovská, I. etapa 20 000
Opravy energetick˘ch zafiízení 10 700
Rekonstrukce Zv· Orlí 10 120
Dostavba hfii‰tû stadionu FC Slovan 10 000
Rekonstrukce M· Dûtská 8 400
Rekonstrukce enviromentálního centra ZOO (pfiíspûvek mûsta) 7 794
Rekonstrukce vûÏí radnice 6 500
V˘stavba technické infrastruktury – Zelené údolí 6 300

10. Kanceláfi tajemníka – 28 zamûstnancÛ (pfiímo fiídí JUDr. Marek ¤eháãek, tajemník MML)
Zaji‰Èovali jsme organizování chodu celého úfiadu, byli jsme zázemím pro práci tajemníka magistrátu a jím vytváfiené interní smûrnice a kon-
cepce (personální, umístûní v budovách, outsourcingové atd.). Jednali jsme se státem o bezúplatn˘ch pfievodech majetku âeské republiky
do majetku obce, v fiadû pfiípadÛ (URAN, kryty CO, movit˘ majetek úspû‰nû). Pfiipravovali jsme ve‰keré podklady ve mzdovû-personálních
záleÏitostech zamûstnancÛ MML a zmûny spojené se sníÏením poãtu pracovních sil; organizovali jsme vyfiízení 231 stíÏností a podnûtÛ obãa-
nÛ; zaji‰Èovali jsme informaãní, spisovou a archivní sluÏbu magistrátu, pfiiãemÏ po cel˘ rok 2004 jsme zavádûli nov˘ systém elektronické spi-
sové sluÏby; zfiídili jsme elektronickou podatelnu pro podání s elektronick˘ch podpisem.
Organizovali jsme technické zaji‰tûní jednání Rady mûsta Liberec a Zastupitelstva mûsta Liberec; slouÏili jsme jako servis pro zastupi-
tele, radní a ostatní v˘bory.
Podíleli jsme se na fie‰ení krizov˘ch situací a jejich pfiedcházení; spravovali jsme a v provozuschopném stavu udrÏovali stálé kryty CO. Spo-
lupracovali jsme se sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ na území mûsta Liberce; dokonãili jsme pfiístavbu hasiãské zbrojnice v RÛÏodole 1, zajistili
jsme pfiestavbu hasiãské zbrojnice v Karlinkách a zahájili rekonstrukci historické zbrojnice v Pilínkovû. Po takfika 20 letech jsme pfiipravili
koncepci obmûny hasiãské techniky; pfiipravili jsme projekt na vybudování Víceúãelového vzdûlávacího stfiediska dobrovoln˘ch hasiãÛ ve
Vratislavicích n. N. Vyfiídili jsme 1 296 pfiestupkÛ dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

11. Odbor vnitfiního fiízení – 15 pracovníkÛ (vedoucí Ing. Jaroslav âech)
Po cel˘ rok jsme se komplexnû starali o provoz celého magistrátu, zaji‰Èovali jsme chod v‰ech 11 budov MML. Peãovali jsme o historic-
kou budovu radnice, kde bûhem roku 2004 probûhly ãetné rekonstrukce (novû bylo zmodernizováno pracovi‰tû recepce a podatelny, byl
zfiízen sluÏební vchod pro zamûstnance, pfiemístûny pokladny, vybudovali jsme novou zasedací místnost, která sousedí s obfiadní míst-
ností). Pfiipraven je i projekt nového vyuÏití Radniãního sklípku a dal‰ích podzemních prostor radnice.
K majetku MML pfiibyl novû také historick˘ objekt Liebiegovy vily, ve kterém probûhla celková rekonstrukce vãetnû restaurátorsk˘ch
prací. V souãasnosti je objekt vyuÏíván ke spoleãensk˘m a kulturním akcím pofiádan˘mi MML, vût‰ina kanceláfií v objektu je pronajímá-
na spoleãnostem zfiizovan˘ch mûstem. Pro v˘kon práce úfiedníkÛ jsme zaji‰Èovali sluÏby autoparku, telefonní a kopírovací sluÏby, servis-
ní ãinnosti, spolupracovali jsme na zaji‰tûní spoleãensk˘ch a kulturních akcí mûsta.
V polovinû roku 2004 k na‰emu odboru pfiibyla dvû nová oddûlení – oddûlení správy procesÛ a oddûlení controllingu a anal˘z zdrojÛ. Zab˘vají
se pfiedev‰ím sledováním ekonomick˘ch tokÛ a srovnáváním oãekávaného s uskuteãnûn˘m a odstraÀováním procesních problémÛ a pfiekáÏek.
Zaji‰Èovali jsme také fiadu stûhování a pfiesunÛ – v prÛbûhu roku byly tak pfiestûhovány odbory ekonomiky a správy kapitálu z budovy
Palachova, která byla ke konci roku 2004 prodána.

12. Stavební úfiad – 28 pracovníkÛ (vedoucí Bc. Vladimír Andres)
Zaji‰Èovali jsme agendy stavebního úfiadu a ãinnosti pofiizovatele územnû plánovacích dokumentací a územnû plánovacích podkladÛ. V tûch-
to oblastech jsme obdrÏeli 8 375 podání a vydali celkem 3 432 rozhodnutí (územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudaãních rozhod-
nutí atp.), 1.137 opatfiení (tzv. nemání námitek, ovûfiení právního stavu atp.) a 2 119 dopisÛ a vyjádfiení. Zpracovávali jsme 201 podnûtÛ pro
pofiízení zmûn územních plánÛ Liberce (150) a dal‰ích obcí (51), pro které zaji‰Èujeme na základû dohody ãinnost pofiizovatele. Dále jsme vyfii-
zovali podnûty a stíÏnosti od obãanÛ, fie‰ili „ãerné stavby", pfiidûlovali (rovnûÏ mûnili ãi ru‰ili) popisná, orientaãní a evidenãní ãísla objektÛ atd.

13. Odbor Ïivotního prostfiedí – 36 pracovníkÛ (vedoucí Ing. Mgr. Eva ·Ûrová) 
Zaji‰Èovali jsme v˘kon správních ãinností v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí a státní památkové péãe. Pro stavebníky jsme vydali cel-
kem 1 820 souhrnn˘ch stanovisek. Vydali jsme 235 povolení k nakládání s vodami a povolení vodních dûl, 136 povolení k uÏívání vodních
dûl, 12 rozhodnutí o dodateãném povolení stavby vodního díla, 95 rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úfiadu, 19 rozhodnutí o schválení
provozních a havarijních plánÛ, 3 rozhodnutí o schválení kanalizaãního fiádu, 2 rozhodnutí o schválení manipulaãního fiádu, 2 rozhodnutí
o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, 8 rozhodnutí o stanovení kategorie vodního díla, 109 procesních rozhodnutí podle správ-
ního a stavebního fiádu, pro‰etfiili jsem 24 havárií, vyfiídili jsme 64 stíÏností a podnûtÛ obãanÛ v pÛsobnosti vodoprávního úfiadu, proved-
li 36 vodoprávních dozorÛ a 8 x vyslovili soulad s povodÀov˘m plánem. Vydali jsme 194 souhlasÛ k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, 
26 souhlasÛ k upu‰tûní od tfiídûní odpadÛ, evidovali jsme 10 600 dokladÛ o pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ a zpracovali 714 hlá‰ení o pro-
dukci a nakládání s odpady, podnikli jsme 168 kontrol nakládání s odpady a vyfiídili 28 podnûtÛ obãanÛ. Ve 105 pfiípadech jsme rozhodli
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o vymûfiení poplatkÛ u stfiedních a mal˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v celkové v˘‰i 43 500 Kã a provedli 48 kontrol zdro-
jÛ zneãi‰Èování. Rozhodli jsme ve 38 pfiípadech o vynûtí pozemkÛ ze zemûdûlského pÛdního fondu a vydali 306 souhlasÛ s odnûtím ze
zemûdûlského pÛdního fondu, uloÏili poplatky za trvalé odnûtí pÛdy ve v˘‰i 728 004 Kã, v 35 pfiípadech jsme vyzvali vlastníky pozemkÛ
k likvidaci plevelÛ; ve 421 pfiípadech jsme vydali rozhodnutí o kácení dfievin rostoucích mimo les, ve 313 pfiípadech bylo vydáno rozhod-
nutí o náhradní v˘sadbû dfievin v celkovém mnoÏství 1 251 ks stromÛ a 5 186 ks kefiÛ; ve 20 pfiípadech jsme rozhodovali o zásahu do
v˘znamného krajinného prvku a 20 pfiípadech o zmûnû krajinného rázu. 
Rozhodli jsme o registraci 30 honebních spoleãenstev, 60 ustanovení mysliveck˘ch stráÏí, 5 uznání honitby, 3 jmenováních lesního hos-
podáfie, 1 odvolání mysliveckého hospodáfie, 93 o povolení odstfielu poranûné zvûfie a sníÏení stavÛ zvûfie a zajistili jsme v˘stavu mysli-
veck˘ch trofejí. Vydali jsem 1 061 rybáfisk˘ch lístkÛ. V oblasti lesního hospodáfiství jsme vydali 15 rozhodnutí o odnûtí pozemkÛ v celko-
vé v˘‰i 1 401 490 Kã, 118 rozhodnutí v ostatních vûcech státní správy lesÛ, 53 rozhodnutí o uloÏení opatfiení a 7 rozhodnutí o pokutû, vypla-
tili jsme úhradu na podporu v˘sadby melioraãních a zpevÀujících dfievin ve v˘‰i 100 700 Kã.
Spravovali jsme mûstsk˘ útulek pro psy a opu‰tûná zvífiata, kde jsme umístili 466 psÛ a 385 koãek; majitelÛm jsme zpût pfiedali 240 psÛ;
do náhradní péãe jsme pfiedali 204 psÛ a 209 koãek. Vydali jsme 280 rozhodnutí v oblasti státní památkové péãe a 545 stanovisek a sdûle-
ní t˘kajících se památek a památkov˘ch zón, provedli jsme 330 místních ‰etfiení, jednání a kontrol, uloÏili 3 pokuty v celkové v˘‰i 
12 000 Kã. Na úseku Ïivotního prostfiedí jsme zpracovali 67 pfiestupkÛ a 47 správních deliktÛ a vymûfiili celkovou ãástku pokut 211 500 Kã.

14. Správní odbor – 23 pracovníkÛ (vedoucí Jitka ·tíchová)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend obãanské správy, zapsali jsme 2 161 prvotních zápisÛ do matriãních knih, provedli jsme dal‰ích
29 420 matriãních úkonÛ, z toho bylo 5 900 vyfiízen˘ch Ïádostí o v˘pis z rejstfiíku trestÛ; pfiipravili jsme 553 svatebních obfiadÛ a 29 obfia-
dÛ sloÏení státoobãanského slibu a pfiedání listin o udûlení státního obãanství âeské republiky. Ovûfiili jsme 29 554 podpisÛ a listin. Pro-
vedli jsme 6 794 zmûn v údajích evidence obyvatel; zajistili jsme vydání 23 772 obãansk˘ch prÛkazÛ, projednali jsme 2 986 ztrát a odci-
zení obãansk˘ch prÛkazÛ, zajistili jsme vydání 21 108 cestovních dokladÛ a projednali jsme 938 ztrát a odcizení cestovních dokladÛ. 

15. Odbor sociální péãe – 54 pracovníkÛ (vedoucí Bc. Pavla âervinská)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend sociální péãe v pfienesené i samostatné pÛsobnosti. V rámci sociálnû-právní ochrany dûtí jsme
evidovali 9 987 rodin, 105 dûtí v ústavní v˘chovû a 633 nezletil˘ch klientÛ kurátorÛ pro mládeÏ; zastupovali jsme 1 171 dûtí u soudních
jednání a v zájmu nezletil˘ch vykonali 4 755 náv‰tûv. Dále jsme vedli v evidenci 63 dûtí v pûstounské péãi a 96 dûtí ve v˘chovû jiného
obãana neÏ rodiãe; v rámci poradenské ãinnosti jsme uskuteãnili 10 akcí, kter˘ch se zúãastnilo 304 klientÛ. 
Zajistili jsme ve‰keré zákonné podklady a posouzení pro v˘platu dávek v celkové v˘‰i 107 746 000 Kã; ve vûcech dávek jsme pfiijali 6 880 Ïádostí,
vydali 11 376 rozhodnutí a provedli 2 941 ‰etfiení. Vydali jsme 550 prÛkazÛ mimofiádn˘ch v˘hod zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm.
Pfiipravili jsme podklady pro pfiidûlení 101 bytÛ v obecním majetku a v 256 pfiípadech jsme provedli dal‰í úkony (v˘mûny, pfiechody nájmÛ,
potvrzování Ïádostí o pfiidûlení druÏstevních bytÛ, které byly postaveny se státní dotací atd.). Zabezpeãujeme správu 1 086 bytÛ a 316
nebytov˘ch prostor v majetku mûsta. Zaji‰Èujeme pfiístfie‰í a náhradní ubytování neplatiãÛm nájemného, ktefií byli vystûhováni na zákla-
dû soudního rozhodnutí. Zaji‰Èovali jsme umístûní 21 obãanÛ na obecnû prospû‰né práce jako alternativní v˘kon trestu, spravovali jsme
Romské komunitní centrum (RKC) a dal‰í zafiízení v návaznosti na prevenci kriminality (Jakub aj.). Pod hlaviãkou RKC jsme realizovali
fiadu jednorázov˘ch akcí (napfi. letní dûtsk˘ tábor, fotbalové turnaje, dûtská odpoledne, hudební a taneãní vystoupení). Pfiipravili jsme pro-
jekty v oblasti prevence (Preventivní streetwork, Letní táborové soustfiedûní, Sebezku‰enostní cyklus, Terénní sociální práce aj.), na které
jsme získali dotace v celkové v˘‰i 1 170 184 Kã. Uzavfieli jsme 58 smluv s Ïadateli o dotaci ze Zdravotního a sociálního fondu Statutární-
ho mûsta Liberec. Z tohoto fondu bylo rozdûleno 1 200 000 Kã. Zaji‰Èovali jsme provoz 9 klubÛ seniorÛ.  

16. Îivnostensk˘ úfiad – 16 pracovníkÛ (vedoucí Ing. Jifií Kovaãiã)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend Ïivnostenského úfiadu v pfienesené pÛsobnosti, aÈ uÏ se jednalo o registraci Ïivnostensk˘ch
oprávnûní, vãetnû jejich zmûn, správní fiízení podle Ïivnostenského zákona nebo Ïivnostenské kontroly. Úfiad ve své spádové oblasti (30
obcí) obhospodafiuje 32 000 podnikatelsk˘ch subjektÛ a ve svém archivu spravuje více jak 62 000 spisÛ. V roce 2004 zaãal Ïivnostensk˘
úfiad evidovat i zemûdûlské podnikatele. V roce 2004 vzniklo 1 050 podnikatelsk˘ch subjektÛ, bylo vydáno 2 900 nov˘ch Ïivnostensk˘ch opráv-
nûní, pfieru‰eno bylo 3 900 Ïivností a zru‰eno 886 Ïivností. Správní oddûlení vydalo 530 správních rozhodnutí a uloÏilo 115 pokut ve správním
fiízení v celkové hodnotû 214 500 Kã. Kontrolní oddûlení provedlo 1 025 kontrol a uloÏilo 326 blokov˘ch pokut v celkové v˘‰i 296 000 Kã. Vyfie-
‰eno bylo 71 do‰l˘ch podnûtÛ a stíÏností. V roce 2004 jsme museli ve své práci aplikovat euronovelu Ïivnostenského zákona a po vstupu
âR do EU i zmûny, t˘kající se podnikání zahraniãních osob. Zajistit jsme museli v prÛbûhu roku i fiadu zmûn vypl˘vajících ze zmûn cha-
rakteru Ïivností a správních poplatkÛ. Koncem roku jsme se zaãali pfiipravovat podle usnesení vlády na zfiízení Centrálních registraãních
míst pro podnikatele v rámci projektu Zjednodu‰ení administrativy pro podnikatele.

17. Odbor dopravy – 29 pracovníkÛ (vedoucí Ing. Pavel Rychetsk˘)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon dopravních agend v pfienesené pÛsobnosti. Vyhotovili jsme 1 529 vyjádfiení a stanovisek. V oblasti taxisluÏ-
by jsme vydali 75 rozhodnutí, stanovisek a dokladÛ o pfiidûlení evidenãního ãísla. Zpracovali jsme 3 955 dopravních pfiestupkÛ s vydáním roz-
hodnutí. Provedli jsme 38 579 úkonÛ v registru vozidel. Vydali jsme 7 071 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ a 448 mezinárodních fiidiãsk˘ch prÛkazÛ.

19. Odbor strategie a územní koncepce – 12 pracovníkÛ (vedoucí Ing. arch. Jaroslav Bílek)
âinnost odboru byla v prÛbûhu roku smûrována ve své ãinnosti k maximální snaze vytvofiit vhodné podmínky pro investiãní ãinnost a sou-
ãasnû zapoãalo období zv˘‰eného dÛrazu na zpracování nezbytn˘ch územnû-plánovacích podkladÛ zabezpeãujících organizovanou sta-
vební ãinnost v rozvojov˘ch územích. 
Posuzovali a konzultovali jsme investiãní zámûry ãi rozvojové projekty z hlediska funkãních a územních souvislostí funkãních náleÏitostí
a rozvojov˘ch nárokÛ, jak jsou zakotveny v územním plánu mûsta a strategického plánu mûsta. Podíleli jsme se na tvorbû geografického
informaãního systému pro mûsto ve vazbû na územní plán, strategick˘ch a rozvojov˘ch dokumentÛ a mapov˘ch operátÛ mûsta (tj. infor-
matika a digitalizace územního plánu). Komplexnû jsme pÛsobili jako koncepãní sloÏka ãinnosti orgánu územního plánování.
Velmi dÛleÏitou ãinností je koordinace, posuzování a tvorba regulace pro jednotlivé stavební zámûry.


