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Liberec 2. dubna 2014 

 

Tisková zpráva 
po 7. schůzi Rady města Liberec 

 

Více jak třicet bodů měla na svém programu 7. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý 

1. dubna 2014. 

 

Webové stránky města Liberce omládly. Přinášejí novou grafiku a lepší orientaci 

Bod č. 4: Nová grafická podoba a optimalizace webových stránek SML - www.liberec.cz 

Nový kabát dostaly s počátkem dubna oficiální webové stránky statutárního města Liberec a 

libereckého magistrátu www.liberec.cz. Přestože nejde o nijak zásadní proměnu, nabídnou nové 

stránky více zpráv z města, aktualit z úřadu a důležitých upozornění přehledněji na hlavní stránce. 

Cílem je, aby se návštěvník dostal k požadovaným informacím co nejrychleji a nemusel na stránkách 

dlouze pátrat, což bývá u webů velkých měst problematické, vzhledem k velkému množství 

publikovaných informací. Na hlavní stránce proto návštěvníci najdou více tlačítek s rychlými odkazy. 

Přibudou i jazykové mutace (němčina, angličtina, polština). Provedené změny pomohly dostat 

městské stránky na vyšší úroveň a přiblížit je dnešním trendům. Úprava webu vyšla na 57.000 Kč bez 

DPH. 

O modernější a uživatelsky přívětivější podobu stránek usilovalo vedení města už od počátku 

minulého roku, kdy vznikla i redakční rada webu. Spuštěním nové grafiky však práce na vylepšení 

webu nekončí. V dalších krocích se redakční rada bude zabývat optimalizací vnitřní struktury stránek s 

cílem zpřehlednit obsah stránek uživatelům a více zjednodušit orientaci. V plánu je i pořízení mobilní 

aplikace, která umožní uživatelům konzumovat vybraný obsah internetových stránek města na 

mobilních telefonech a tabletech. Aplikace zároveň zefektivní komunikaci magistrátu se svými občany 

či návštěvníky města.  

„Po čtyřech letech, které uplynuly od poslední aktualizace, byl městský web již zastaralý a řekněme 

zanesený nepotřebnými informacemi, jež ztěžovaly orientaci na stránkách. Některé informace byly tak 

skryty uvnitř struktury, že jsme je nemohli najít ani při značné snaze. Věřím, že se nám podařilo web 

aktualizovat tak, že bude dobrým pomocníkem pro občany města Liberce a umožní lépe nahlédnout 

do práce vedení města a magistrátu a zejména snadněji dohledat potřebné informace,“ sdělil Jiří 

Rutkovský, náměstek primátorky a předseda pracovní skupiny pro nové internetové stránky města 

Liberce. „Na úpravě webu budeme dále pracovat, takže uvítáme případné připomínky,“ dodal. 
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Původní webové stránky města byly spuštěny v roce 2003, naposledy prošly výrazným redesignem 

počátkem roku 2010. V loňském roce spustilo město Liberec zcela nové webové stránky Městského 

informačního centra www.visitliberec.eu. 

 

Městské informační centrum bude certifikovaným prodejcem regionálních suvenýrů  

Bod č. 6: Návrh smlouvy o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerské hory“ mezi 

statutárním městem Liberec a Místní akční skupinou Mikroregion Frýdlantsko 

Městské informační centrum Liberec zvýší svou prestiž další certifikací. Liberečtí radní totiž schválili 

návrh smlouvy o využívání ochranné známky Regionální produkt Jizerské hory mezi statutárním 

městem Liberec a Místní akční skupinou Mikroregion Frýdlantsko, na jejímž základě se MIC Liberec 

stane certifikovaným prodejcem regionálních suvenýrů. 

„Městské informační centrum navázalo spolupráci s MAS Mikroregion Frýdlantsko s cílem podpořit 

propagaci certifikovaných regionálních produktů v Libereckém kraji. V současné době je v prostorách 

Městského informačního centra Liberec možné zakoupit až šest druhů certifikovaných regionálních 

suvenýrů, čímž vznikl nárok prezentovat se ochrannou známkou Regionální produkt Jizerské hory,“ 

vysvětlil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace. 

Smlouva o využívání ochranné známky Regionální produkt Jizerské hory mezi statutárním městem 

Liberec a Místní akční skupinou Mikroregion Frýdlantsko bude uzavřena na jeden rok, a to s možností 

prodloužení. Nevyplývá z ní žádné finanční plnění. 

 

Mateřská škola Kytička má nového ředitele 

Bod č. 8: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 

Do ředitelského křesla Mateřské školy Kytička v Burianově ulici usedne od 1. května Dana 

Charyparová. Po konkurzním řízení ji do funkce jmenovala rada města na své včerejší schůzi. 

Konkurzní komise vybírala ze šesti přihlášených uchazečů. Budoucí ředitelka doposud působila jako 

učitelka v liberecké Mateřské škole Motýlek. Nahradí Hanu Teplíkovou, která odstupuje na vlastní 

žádost. Na pozici však setrvá do 30. dubna.  

 

ZŠ Kaplického získá peníze na asistenty pedagoga  

Bod č. 10: Žádost o umožnění realizace projektu z rozvojového programu MŠMT 

Základní škola Kaplického získá finanční prostředky na asistenta pedagoga pro znevýhodněné žáky. 

Liberečtí radní totiž škole odsouhlasili realizaci projektu z prostředků Krajského úřadu Libereckého 

kraje v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt 

Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pro rok 2014 přinese škole na 

tyto účely 260.712 Kč. Spoluúčast města, jako zřizovatele školy, je v tomto případě nulová. 
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Vedle silnice a chodníků opraví město na Broumovské i dvě autobusové zastávky 

Bod č. 29: Oprava komunikace Broumovská I. Etapa. Výběr zhotovitele stavby 

Velké množství výtluků a nerovností, včetně poničeného povrchu u autobusových zálivů, 

charakterizuje už delší dobu neutěšený stav ulice Broumovská v Liberci. Dožilá komunikace se proto 

brzy dočká rekonstrukce. Výběrové řízení na zhotovitele stavby první etapy opravy, která by měla 

začít v květnu roku 2014 a trvat nejpozději do 31. 7. 2014, schválili liberečtí radní. 

„Úsek plánované první etapy zahrnuje část komunikace od křižovatky s Jabloneckou ulicí až po ulici 

Krejčího. Silnice je v nevyhovujícím technickém stavu, je dožilá a většina poruch zde vzniká kvůli stáří 

vozovky,“ přiblížila primátorka města Martina Rosenbergová. „Současně se silnicí a chodníky budou 

opraveny konstrukce dvou autobusových zastávek MHD, pojmenovaných shodně Sametová, jež se zde 

nacházejí. Věřím, že rekonstrukci ocení nejen motoristé, kteří tudy jezdí do Rochlice i na sídliště 

Broumovská, ale že budou spokojeni také chodci a cestující městské veřejné dopravy,“ doplnila. 

Celková délka I. etapy opravované komunikace a chodníků podél ní je 334 metrů. Předpokládaná 

hodnota předmětu veřejné zakázky činí 2,500.000,- Kč bez DPH. Druhá etapa zahrnuje úsek od 

křižovatky s ulicí Krejčího po křižovatku s ulicí Sametová v délce 437 metrů a počítá také s opravou 

konstrukce dalších dvou autobusových zastávek. Realizace druhé etapy není dosud naplánována. 
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Ke krematoriu povede nová cesta. A vůbec poprvé v historii se sem lidé svezou i veřejnou 

dopravou 

Bod č. 30: Oprava komunikace U Krematoria. Výběr zhotovitele stavby 

Novou dlažbu dostane ještě letos ulice U Krematoria, která vede od někdejšího sídla městské policie 

k libereckému hřbitovu. Lidé, kteří za svými zesnulými šlapou na hřbitov kopec od ulice Milady 

Horákové pěšky, se dočkají nového, rozšířeného a bezpečnějšího chodníku. Od podzimu budou moci 

vůbec poprvé v historii města přijet na obřady také veřejnou dopravou. Bude sem zajíždět mikrobus 

Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.  

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací projektu Oprava komunikace U Krematoria 

schválili na svém zasedání liberečtí radní. Projekt počítá s rozšířením stávajícího chodníku v ulici U 

Krematoria, doplněním chybějících úseků chodníku a také úpravou a osvětlením stávajícího přechodu 

pro chodce. Rozbitá a zchátralá dlažba bude nahrazena na chodníku zámeckou dlažbou, předlážděna 

za pomoci původních kostek bude i silnice. Celková délka úpravy chodníků bude 273 metrů s tím, že 

v prvním úseku o délce 86 metrů povede chodník po pravé straně, ústit bude k přechodu pro chodce 

a odtud bude pokračovat po protější levé straně komunikace. Sávající stromořadí bude v ulici 

zachováno. 

„O rekonstrukci komunikace U Krematoria jsme se snažili už v roce 2012. Nechali jsme vypracovat 

projektovou dokumentaci, a současně jsme podali žádost o dotaci na realizaci projektu. Ta bohužel 

nebyla schválena. Nechtěli jsme ale opravu ulice vzdát, a proto jsme hledali další možnosti, jak 

rekonstrukci za co nejnižší cenu uskutečnit. Spojila jsem se tedy s vlastníky inženýrských sítí a dohodla 

se s nimi, že zde souběžně vymění vodovod a kanalizaci,“ vysvětlila primátorka Martina 

Rosenbergová. „Jsem ráda, že se nám podaří spravit neutěšený stav celé komunikace. Chápu, že 

zejména pro seniory, kteří nemají auto, znamená návštěva hřbitova velkou fyzickou zátěž. Přemýšlela 

jsem, jak jim pomoci, co udělat, aby měli cestu pohodlnější. Proto jsem si celou věc vzala za svou a 

osobně se zasadila vedle rekonstrukce komunikace a chodníků také o to, aby mohli lidé ke krematoriu 

jezdit veřejnou dopravou. Doufám, že bude mikrobus hojně využívaný,“ dodala. 

Chodník a komunikace jsou často využívány i staršími osobami a osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace, které navštěvují přilehlý hřbitov a krematorium. Každoročně obdrží statutární 

město Liberec několik stížností na stav této komunikace. Oprava by měla začít během května, termín 

dokončení celé stavby je nejpozději do 30. 9. 2014. Předpokládaná cena se pohybuje kolem 

5,900.000,- Kč bez DPH. 

Podle návrhu by měla trasa mikrobusu MHD vést z terminálu MHD Fügnerova ulicemi Lipová, Na 

Perštýně, U Krematoria, Dr. Milady Horákové zpět do Fügnerovy ulice. Navrženo je doposud osm 

spojů, které by měly v provozní den jezdit každou hodinu zhruba od 8.40 do 17.00 hodin. Definitivní 

jízdní řád bude ještě upřesněn. Mikrobusy by měly začít jezdit ke krematoriu co nejdřív po skončení 

rekonstrukce ulice, tedy od podzimu 2014. 
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Nová spádová vyhláška se při zápisech do prvních tříd základních škol osvědčila 

Bod č. 32: Zpráva o průběhu zápisů na ZŠ pro školní rok 2014/15 

Školy přijaly všechny spádové děti a zároveň významně narostla míra spádovosti přijatých prvňáčků. 

S takto pozitivním závěrem shrnul Odbor péče o občany MML letošní zápisy do prvních tříd 

libereckých základních škol, které proběhly podle nové spádové vyhlášky. Rada města nyní vzala na 

vědomí detailní Zprávu o průběhu zápisů na ZŠ pro školní rok 2014/15, z níž jasně vyplývá, že nová 

spádová vyhláška splnila svou funkci. 

Výmluvná je už samotná statistika, která ukázala, že oproti loňským zápisům do prvních tříd 

základních škol narostl v Liberci poměr spádových dětí z 61% na letošních 81%. „Z toho je patrné, že 

vyhláška skutečně začala působit jako regulační nástroj, kdy výběr školy již není spontánní, ale ve 

vysoké míře odpovídá spádovosti školy. Kromě toho lze vysledovat, že se o mnoho lépe daří 

rovnoměrně rozprostřít prvňáčky po libereckých školách,“ komentoval Kamil Jan Svoboda, náměstek 

primátorky pro školství, kulturu a sociální péči. 

Některé školy se během zápisu musely potýkat s fenoménem spádové turistiky, kdy se do jejich 

obvodů těsně před zápisem houfně přihlašovali k trvalému pobytu rodiče s budoucími prvňáčky, aby 

svým dětem zajistili místo ve vytoužené škole. Rodiče tím ohrozili samotný hlavní smysl vyhlášky - 

zabránit situaci, kdy by školy nemohly přijímat děti ze své spádové oblasti. Tento nešťastný fenomén 

se nejvíce dotkl ZŠ Lesní, kde předpokládaný počet dětí narostl o 33 (73%). Škola přesto všechny tyto 

děti přijme. Podobná situace nastala i na ZŠ Husova, kam se hlásilo o 17 (100%) dětí více, než se 

čekalo. Vzhledem k tomu, že spádových dětí je v obvodu této školy málo a že budou otevřeny dvě 

třídy, se však nejednalo o závažný problém. 
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Město zatím bohužel nemá prostředky, jak tomuto jednání rodičů zabránit, nebo jej alespoň výrazně 

omezit. Skutečností ale zůstává, že spádová turistika nebude palčivým problémem v systému, který 

má dostatečnou kapacitní rezervu. Jenže současný systém školských organizací v Liberci je téměř bez 

rezerv, protože letos kulminuje počet dětí přijímaných do mateřských škol a tlak na kapacity se 

přesouvá do oblasti základního školství. Právě na základě toho vznikla nezbytná aktualizace spádové 

vyhlášky, bez níž by několik škol své spádové děti nepřijalo. Vedení SML pracuje na zvýšení kapacity 

škol v nejvytíženějších oblastech města. 

V aktuálním školním roce 2013/2014 dochází do libereckých základních škol cca 7600 dětí, přičemž 

celková kapacita nepřevyšuje 8900 dětí. Tohoto počtu bude podle demografického vývoje dosaženo 

za tři roky. 

 


