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Liberec 23. června 2014 

 

Tisková zpráva 
po 13. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Osm desítek bodů měla na svém programu 13. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 22. července 2014. 

 

Radní schválili harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2015 a výhledu do roku 2019 

Bod č. 3: Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2015 a rozpočtového 

výhledu na roky 2016 - 2019 

Harmonogram přípravy rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 a rozpočtového výhledu na 

období 2016 – 2019 schválili na svém 13. zasedání liberečtí radní. Prvním bodem harmonogramu bylo 

právě projednání a schválení radou města, přičemž do prosincového zasedání Zastupitelstva města 

Liberce, kde celý proces vyvrcholí, zbývá ještě dalších 15 kroků.  

„S konečným návrhem rozpočtu města na rok 2015 a rozpočtového výhledu na další tři roky počítáme 

nejpozději do 7. listopadu. Finálním krokem pak bude třetí čtení rozpočtu na posledním letošním 

zasedání zastupitelstva, kdy by mělo dojít k jeho projednání a schválení,“ uvedl náměstek primátorky 

pro ekonomiku Jiří Šolc. „Připravíme základní kostru rozpočtu, jeho finální podobu naladíme po 

volbách. Jedno je jisté, finance města budou na konci našeho volebního období ve výrazně lepší 

kondici, než když jsme je na začátku přebírali,“ doplnil Jiří Šolc. 

 

Mateřské školy Malínek a Rosnička budou mít v zahradách nové herní prvky  

Bod č. 15: Schválení výsledků výběrového řízení - "MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení 

zahrad MŠ herními prvky" 

Areály mateřských škol Malínek a Rosnička se brzy rozrostou o nové herní prvky. Liberečtí radní již 

schválili výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž, z něhož vzešla vítězně společnost LUNA 

progress s.r.o. „Tato firma předložila jasně nejnižší cenovou nabídku 505.208 Kč bez DPH, která je o 

bezmála dvě stě tisíc korun nižší než předpokládaná cena veřejná zakázky a o sto tisíc korun nižší než 

druhá nejlevnější podaná nabídka,“ konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.  

Náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda doplnil: „Jsem rád, že děti dostanou další prostor pro hraní. 

Zvláště proto, že v obou areálech školek je doposud jen minimum herních prvků, nebo dokonce 

žádné.“ 
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Dětské dopravní hřiště převezme do své správy město Liberec v průběhu léta  

Bod č. 42: Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Převodu dopravního hřiště do vlastnictví statutárního města Liberec by již nemělo nic stát v cestě. Po 

souhlasu Rady Libereckého kraje znění smlouvy odsouhlasili nyní také liberečtí radní. Smlouva 

v srpnu 2014 poputuje ještě ke schválení k zastupitelům Libereckého kraje. A poté si město dopravní 

hřiště převezme. Provozovat jej bude od září tohoto roku. 

V darovací smlouvě se zavazuje město k tomu, že po dobu 10 let nezmění hřiště majitele. Pokud by 

k převodu na jiného vlastníka došlo, bude město Liberec povinno zaplatit Libereckému kraji smluvní 

pokutu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tedy částku 5,629.000,- Kč (původní sankce byla 

stanovena na 7,438.683,- Kč).  

„Letošní předběžné náklady na provoz, včetně kompletní opravy střechy a dovybavení potřebným 

mobiliářem a včetně financí na přípravu projektové dokumentace chystaného bezpečného přechodu 

pro chodce ve Zhořelecké ulici, budou ve výši zhruba 1,8 milionu korun. K tomu bude potřeba provést 

ještě rekonstrukci vnitřních rozvodů a vyměnit okna a vybudovat nové oplocení areálu. Tyto práce 

však lze provést jen v době, kdy neprobíhá výuka dopravní výchovy, což bude nejdříve v příštím roce,“ 

řekla primátorka Martina Rosenbergová. 

Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu. Dětské dopravní hřiště bude provozovat a spravovat 

Městská policie Liberec. Areál bude sloužit jako její školicí středisko, kde liberečtí profesionálové 

budou mimo jiné školit strážníky z okolních měst a obcí. 

 

V sedmi lokalitách dojde v létě a na podzim k opravě havarijních chodníků a schodišť 

Bod č. 49: Havarijní opravy chodníků a schodišť 

Bezmála 2,6 milionu Kč bez DPH investuje město do chodníků a schodišť, které jsou v havarijním 

stavu. Odbor správy veřejného majetku při pravidelných kontrolách stavu komunikací odhalil závažné 

problémy hned v sedmi lokalitách. Nezbytné opravy, k nimž dojde během srpna až listopadu, schválili 

na svém 13. zasedání liberečtí radní.  

„Jsme si vědomi toho, že všechny vytipované chodníky a schodiště je třeba opravit co nejdříve, aby 

nedošlo k újmě na zdraví či majetku. V některých lokalitách by navíc případná prodleva mohla vyústit 

až v uzavírku, což by byla další komplikace,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová s tím, že téměř 

polovinu zmiňovaných finančních prostředků si vyžádá oprava devíti schodišť na Kunratické. 

Opravy zajistí Technické služby města Liberce, a.s., které mají s realizací podobných akcí bohaté 

zkušenosti. Společnost navíc městu předložila cenovou nabídku 2.564.923 Kč, která je o 140.104 Kč 

nižší než náklady vyplynuvší z projektové dokumentace. 
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Město nechá v srpnu opravit vandaly poničenou fontánu u obchodního centra Forum 

Bod č.: 51: Oprava fontány v Jánské ulici u OC Forum 

V havarijním stavu je moderní fontána v Jánské ulici u obchodního centra Forum. Podepsaly se na 

tom klimatické podmínky, vysoké provozní zatížení a v neposlední řadě vandalové, jejichž terčem se 

stává především nerezový plášť fontány. Některé části dokonce zmizely. Město se neutěšeným 

stavem fontány zabývá dlouhodobě a radní nyní schválili nezbytnou opravu, k níž dojde během srpna. 

„Bohužel se znovu ukazuje, že vandalové se nezastaví skutečně před ničím. V tomto případě je to o víc 

zarážející, že fontána je v provozu teprve od začátku května,“ komentovala primátorka Martina 

Rosenbergová s tím, že město se muselo obrátit přímo na specializovanou společnost Delta HL, s.r.o, 

která se zabývá opravami a renovací objektů ze zušlechtěné oceli. 

Opravy potrvají cca 10 až 12 dní a kromě výměny všech 24 nerezových vrchních a bočních dílců 

zahrnou i nástřik zlaté koule a nové spárování u mramorové vany. Odhad celkových finančních 

nákladů na opravu fontány činí 150.000 Kč bez DPH. 

 

Radní schválili revitalizaci lokalit U Mlékárny a Zahradní, o kterou usilovali tamní obyvatelé 

Bod č.: 55: Záměr založení projektu - revitalizace obytného území v lokalitě místních komunikací U 

Mlékárny a Zahradní v městské čtvrti Růžodol I. 

Odhadem 3 až 4 miliony korun bude stát revitalizace ulic U Mlékárny a Zahradní v liberecké čtvrti 

Růžodol I, kterou schválili liberečtí radní. O nápravu současného neutěšeného stavu této lokality 

požádalo město tamní sdružení vlastníků bytových jednotek, které poukazovalo především na 

chátrající infrastrukturu či absenci moderních a bezpečných dětských hřišť. 

„K revitalizaci by mohlo dojít v roce 2016, kdy bude nárokována do rozpočtu. Obyvatelé by se měli 

dočkat oprav komunikací včetně vybudování zpevněných parkovacích míst podél silnic, celkové opravy 

povrchů chodníků, rekonstrukce venkovních schodišť, vybudování nových kontejnerových stání a 

obnovy dětských herních prvků a odpočinkových zón,“ konstatovala primátorka Martina 

Rosenbergová. 

Rada města upozornila na potřebu propojení této části se stávající cyklostezkou, proto bude zajištěn 

také projekt tohoto propojení. 

 

Majitelé sítí přispějí nejen na opravy komunikací, ale také na archeologický dohled  

a výzkum 

Bod č. 61: Sdružené investice 2014. Financování opravy povrchů komunikací 

Bod č. 62: Sdružené investice 2014. Financování archeologické činnosti 

Sdružené investice, kdy se na opravách komunikací podílejí také majitelé inženýrských sítí, pomáhají 

šetřit nemálo finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Liberec. Rada města odsouhlasila 

uzavření smlouvy s vlastníky technické infrastruktury (SVS, a.s. a RWE GasNet, s.r.o.) o 

spolufinancování úpravy povrchů komunikací v ulicích, kde bude v roce 2014 probíhat souběžně 
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rekonstrukce sítí technické infrastruktury ve vlastnictví těchto společností a oprava povrchů 

komunikací. Konkrétně jde o ulice Klicperova, Svatoplukova, náměstí Pod Branou, Sázavská, Zlínská, 

Majakovského, Slunečná, Luční, Venušina, Opatovská, Červeného, Rybničná, Rychtářská, Jugoslávská, 

U Krematoria, Aloisina výšina, Sokolovské nám., Růžová a Šrámkova. 

 „V roce 2014 dosáhne příspěvek vlastníků technické infrastruktury na opravy povrchů komunikací 

přibližně 10,7 milionů korun. K tomu příspěvek vlastníka vodovodu a kanalizace na opravu 

komunikace v lokalitě Lesní v ulicích Gorkého, Škroupova a na Sukově náměstí činí v roce 2014 zhruba 

1,7 milionů korun. Sdružené investice město připravuje od roku 2009. Příspěvek vlastníků technické 

infrastruktury se každý rok zvyšuje, což je naším cílem – aby byla pro město oprava komunikací co 

nejlevnější,“ zdůraznila primátorka města Martina Rosenbergová.  

Současně rada města schválila spoluúčast vlastníků technické infrastruktury při financování 

archeologické činnosti (archeologický dohled a výzkum) ve zmíněných ulicích, kde budou probíhat 

rekonstrukce sítí. Zajištění archeologického dohledu a výzkumu bude mít na starosti Severočeské 

muzeum v Liberci. 

Ze zákona má každý stavebník povinnost ohlásit záměr provést stavbu v území s archeologickými 

nálezy Archeologickému ústavu a uzavřít s některou z oprávněných organizací ”Dohodu o zajištění 

archeologického dohledu a výzkumu”. V jižní části Sokolovského náměstí provede oprávněná 

organizace – Severočeské muzeum v Liberci – archeologický výzkum, v ostatních lokalitách výzkum 

nepředpokládá a bude provádět archeologický dohled při provádění výkopových prací. 

Předpokládaný příspěvek vlastníků technické infrastruktury na archeologickou činnost činí 425.889 

Kč. 

 

Město plánuje zvelebení okolí liberecké přehrady 

Bod č. 63: Záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov 

Již od května roku 2013 řeší rada města opravu nábřežní zdi a náhonu vodního díla Harcov. Od té 

chvíle se zároveň vedení města zabývá myšlenkou rekultivovat celé okolí liberecké přehrady. Nyní 

rada města chválila záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov tak, aby zde v budoucnu 

vznikla skutečná odpočinková zóna. Pro zvelebení okolí přehrady se vyslovila také ve svých 

podnětech řada obyvatel města. Město plánuje obnovu cesty a opěrné zdi u vodní nádrže, dále 

obnovu a rozšíření míst pro opalování (pláž, mola na vodě), doplnění a obnovu mobiliáře, a dále 

oživení odpočinkových míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku pro různé věkové kategorie.  

„Přehrada je pro Liberečany důležitým místem k relaxaci a odpočinku. Záleží nám na tom, aby se zde 

lidé cítili dobře, aby sem rádi chodili. Proto jim chceme umožnit procházky kolem obou stran 

přehrady, tedy i po ulici Zvolenská, která doposud patřila jen automobilům. Připravujeme čtyři 

varianty toho, jak by mohla Zvolenská v budoucnu vypadat a budeme rádi, když se k nim vyjádří také 

občané,“ uvedla primátorka města Martina Rosenbergová. „V září plánujeme v Krajské vědecké 

knihovně veřejnou debatu o připravované revitalizaci, kde Liberečany seznámíme s naším záměrem, a 

kde budou moci lidé přicházet s vlastními nápady. Pokud to bude možné, zahrneme jejich návrhy do 

projektu,“ doplnila. 
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Při návrhu obnovy okolí přehrady město spolupracuje s vlastníky nádrže a přilehlých pozemků, 

především s Povodím Labe. Všechny čtyři varianty úpravy ulice Zvolenská počítají s vybudováním 

chodníku pro pěší podél stávající komunikace. Vylepšení okolí liberecké přehrady začne už v příštím 

roce v závislosti na postupu oprav Povodí Labe a možnostech rozpočtu města. Současné vedení 

města připravilo projekt k realizaci. Jeho dokončení bude záležet na budoucí koalici. 

 

Třídění odpadů bude v Liberci pohodlnější, přibyde přes 500 kontejnerů a nádoby  

na bioodpad  

Bod č. 64: Zajištění realizace projektu intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci 

Bod č. 65: Záměr plošného sběru bioodpadu 

V ulicích Liberce přibude 516 nádob pro separaci využitelných odpadů. Navýšení bude probíhat ve 

třech etapách. V první etapě bude rozmístěno 196 nových kontejnerů na papír, sklo, plasty a 

tetrapak. Protože v Liberci je málo příhodných míst pro kontejnery, jsou stanoviště navržena na 

pozemcích města i na pozemcích jiných majitelů, pokud budou s umístěním souhlasit. Kontejnery 

nechá magistrát průběžně umísťovat na nová stanoviště v závislosti na stavebních úpravách 

kontejnerových stání. 

Kromě nových kontejnerů na tříděný odpad se v ulicích Liberce objeví také další sběrné nádoby na 

bioodpad, které budou pravidelně sváženy a odpad ukládán do kompostárny. Rozmístění několika 

stovek nových nádob na bioodpad připravuje magistrát ve spolupráci se svozovou firmou A.S.A. 

Liberec s.r.o. na jaro příštího roku. Nejprve je třeba zmapovat zájem ze strany občanů, kteří budou 

moci o přidělení nádoby sami požádat. Žádost najdou s předstihem ve Zpravodaji liberecké radnice a 

na webových stránkách města www.liberec.cz. Do těchto nádob budou moci lidé vyhazovat zbytky 

ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, skořápky z vajec a ořechů, lepenku, papírové ubrousky a kapesníky, 

podestýlky domácích zvířat, chlupy, posekanou trávu, listí, plevel, piliny, kůru, popel ze dřeva, apod. 

 

Tramvaje od září zastaví u Lázní a u nového vstupu do ZOO v Lidových sadech 

72. Změna názvu zastávek MHD s účinností od 1.9.2014 

Tři zastávky MHD na tramvajové trati linek č. 2 a 3 změní od 1. září své názvy. Už svým významem 

neodpovídají aktuálnímu umístění blízkých návštěvnických cílů. Změny reagují na otevření galerie 

Lázně a budoucí umístění nového vstupu do ZOO na konečné tramvaje v Lidových sadech. Současná 

zastávka Muzeum – výstaviště tak dostane nový název Muzeum – galerie Lázně. Botanická – ZOO se 

změní na Botanická zahrada a konečná zastávka Lidové sady ponese název Lidové sady – ZOO.   

„Změna názvů zastávek umožní lepší orientaci nejen libereckým občanům, ale hlavně návštěvníkům 

města, kteří cíle uvedené v názvech zastávek v Liberci často hledají,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek 

primátorky pro cestovní ruch. Dopravní podnik pravidelně aktualizuje názvy zastávek ve svých 

hlášeních během jízdy. 
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Revoluční ulice se otevře automobilům i cyklistům 

75. Revoluční ul. - otevření pro provoz motorových vozidel 

Kompromisem vyřešili liberečtí radní otázku, zda zprůjezdnit ulici Revoluční pro automobilový provoz 

či zde zachovat pouze pěší zónu s vjezdem vozidel pro zásobování, tedy zachovat zde dopravní režim 

posledních dvou let. Ulicí Revoluční budou moci jezdit auta s tím, že zde vznikne také pruh pro 

cyklisty v protisměru, podobně jako v ulici Barvířská.  

Vedení města sbíralo připomínky několika skupin obyvatel. Z nich nejdůrazněji po zprůjezdnění 

Revoluční ulice volali místní obchodníci, kteří rovněž žádali město, aby zde byla zachována parkovací 

místa. Cyklisté trvali na obousměrném průjezdu ulice, kterou by se mohli ze Soukenného náměstí 

bezpečně dopravit do Rumunské ulice.  

 „Po zvážení všech okolností jsme došli k určitému kompromisu. Vycházíme vstříc jak obchodníkům, 

tak i cyklistům. Doufám, že jsme tak uspokojili všechny. Záleží teď na orgánech státní správy, které do 

toho také mají co mluvit, a které musí vyslovit souhlas s navrženým řešením. Děkuji všem radním za 

ochotu najít nějaký kompromis,“ zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová. 

Pokud nepřinesou následující administrativní kroky žádné komplikace, měla by být Revoluční ulice 

zprůjezdněna do několika týdnů. Město zde bude muset také učinit několik stavebních úprav.  

„Potěšila mne vstřícnost paní primátorky a ostatních radních k problémům cyklistů v Liberci. Rada 

vyhověla požadavkům na obousměrnou průjezdnost Revoluční ulice pro cyklisty, což je stejně 

komfortní, jako původně realizované řešení s dopravním režimem pěší zóny,“ sdělil Jiří Rutkovský, 

náměstek primátorky pro sport a cestovní ruch.  

 

Strážníci začnou používat spolehlivější vysílačky 

77. Věc: Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

Městská policie Liberec chystá výměnu radiového systému, který používá ke své interní komunikaci. 

Připojit se chce do profesionální radiové sítě Integrovaného záchranného systému. Finanční náklady 

na připojení Městské policie Liberec do sítě Pegas a pořízení radiostanic včetně souvisejícího 

vybavení budou do 1,2 mil. Kč bez DPH. Je to zlepšení práce policie a přínos pro větší bezpečnost 

obyvatel. 

„Pro řízení hlídek je bezpodmínečně nutné zajistit maximálně spolehlivou radiokomunikaci mezi 

operačním střediskem a jednotlivými hlídkami. Pro zajištění bezproblémového provozu městské 

policie je tady radiokomunikační systém nutností. Bohužel komunikaci pomocí radiostanic nelze 

nahradit mobilními telefony, a to z důvodu, že jednotliví strážníci, operační středisko a hlídky se musí 

vzájemně při provádění zákroků slyšet, což komunikace prostřednictvím mobilních telefonů 

neumožňuje,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová.  

Podstatný je taktéž čas, kdy strážník, který provádí zákrok či úkon v krizové situaci, potřebuje volit 

nejrychlejší cestu pro požádání o pomoc či jiný zákrok. „Nemůže na mobilním telefonu hledat 

telefonní číslo v seznamu, aby požádal o pomoc. Moderní radiostanice jsou vybavené krizovým 

tlačítkem k přivolání okamžité pomoci, bez dalšího vysvětlování situace,“ doplnila primátorka. 
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Stávající systém Tetra nepřijde nazbyt. Využít by ho mohl Sportovní areál Ještěd, a.s. k zajištění 

běžného provozu a akcí pořádaných ve sportovních areálech. V současnosti společnost využívá pro 

svou interní komunikaci pouze mobilní telefony.  

„Přestože současný informační systém funguje bezchybně, je jasné, že v případě krizové situace musí 

mít hlídka rychlý způsob, jak přivolat ostatní složky Integrovaného záchranného systému,“ doplnil 

náměstek Jiří Šolc. 

 


