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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne 6. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. a 2 mimořádného zasedání zastupi-
telstva města 

 

Zpracoval: Dagmar Slezáková, organizační oddělení 

  

Schválil:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: v Radě města Liberec dne 28. 8. 2012 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města, v. r. 

                                                       

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

vyřízení podnětů a dotazů z 6. a 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, která 
se konala dne 28. června 2012 a 9. srpna 2012. 

 



 

 

V Liberci dne 18. 7. 2012 

 

Dotaz z 6. jednání zastupitelstva města Liberce, konané dne 28. 6. 2012 

 

Vážená paní Lysáková, 

na 6. Jednání ZM jste vznesla níže uvedený dotaz.  

K bodu č. 41 ‐Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

3.   Paní zastupitelka Mgr. D. Lysáková požádala na základě žádosti občanů z oblasti průmyslové 

zóny JIH, zda by bylo možné  alespoň v blízkosti autobusových zastávek vytvořit obyčejné přechody 

pro chodce. 

Dovoluji si uvést k Vaši žádosti toto stanovisko: 

 

V posledních  letech  se  výrazně  změnila  legislativa  a  normativy  v oblasti  pozemních 

komunikací, a to zejména ve vazbě na přechody pro chodce. V současné době je nutné nové 

přechody  zřizovat  v souladu  se  závaznou normou  ČSN  73  6110  Projektování  místních 

komunikací  a  dále  dodržovat  základní  dopravně‐bezpečnostní  požadavky  orgánů  státní 

správy. Dnes  lze  zřídit přechod pro  chodce  v místech,  kde  jsou normové  šířky  chodníků,  je 

splněna podmínka délky přechodu pro  chodce  (maximálně 6,5 m),  jsou  splněny  rozhledové 

poměry a existuje dostatečné veřejné osvětlení. 

Pokud  nejsou  výše  uvedené  podmínky  splněny,  je  nutné  uvažovat  o  stavebních  úpravách 

v místech  přechodu  pro  chodce,  jedná  se  především  o  dělící  ostrůvek,  normové  clonové 

nasvícení  atd.  V případě  stavebních  úprav  je  nutné  uvažovat  s nutností  vypracování 

projektové dokumentace s navazujícím stavebním řízením pro tuto akci. 

Prověřením skutečného stavu bylo zjištěno, že nelze zřídit přechod pro chodce v předmětné 

lokalitě bez výše uvedených navazujících stavebních úprav, a to zejména vlivem značně široké 

komunikace.  Dlouhé  přechody  pro  chodce  bez  jakéhokoliv  navazujícího  zabezpečení  jsou 

velmi nebezpečné, vzbuzují v chodcích pocit tzv. pasivní bezpečnosti a dle průkazných statistik 

nehodovostí na nich dochází ke zvýšenému výskytu dopravních nehod.  

Pro  tyto  stavební  práce  je  nutné  nechat  zpracovat  projektovou  dokumentaci  a  následně 

získat příslušné stavební povolení. Až po získání pravomocného stavebního povolení je možné 



přistoupit  k samotné  realizaci  přechodu  pro  chodce,  pro  který  je  nutné  nalézt  finanční 

prostředky v rozpočtu SML. 

V letošním roce se prioritně připravují projekty a následné realizace přechodů na komunikaci 

Kubelíkova (s křižovatkou Bánskobystrická) a rovněž se začal připravovat přechod pro chodce 

na komunikaci České mládeže včetně světelné signalizace. 

Obě tyto akce budou v případě schválení finančně náročné. 

Naší  snahou  bude  v   rámci  přípravy  návrhu  rozpočtu  na  rok  2013  zařadit  zpracování 

projektové dokumentace Vámi požadovaného přechodu pro chodce. 

 

Je mi líto, že Vám nemohu zatím podat příznivější zprávu.  

 

S pozdravem. 

 

 

Lukáš Martin 

náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu 
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V Liberci dne 18. 7. 2012 

 

Dotaz z 6. jednání zastupitelstva města Liberce, konané dne 28. 6. 2012 

 

Vážená paní Morávková, 

na 6. jednání ZM jste vznesla níže uvedený dotaz.: 

4.       Paní  zastupitelka  Mgr.  K.  Morávková  vznesla  požadavek  na  pana  náměstka  L. 
Martina:  Jednak jsme se účastnili, někteří zastupitelé, kulatého stolu, myslím, že 5. 6. k aktualizaci 
strategie  rozvoje města, a  já  jsem chtěla poprosit, aby zápis, který  jsme dostali 15., byl  rozeslán 
všem zastupitelům, protože si myslím, že  je  to poměrně podstatný dokument. Pak mám prosbu, 
protože  jsem  měla  představu,  že  i  součástí  zápisu  bude  už  návrh  nějakého  časového 
harmonogramu, co za kroky bude probíhat minimálně do konce roku 2012, a protože si myslím, že 
to už asi je nějakým způsobem zpracováno jako součást žádosti, která se bude dávat do OPPLZ, tak 
jsem  chtěla  požádat  o  zaslání  i  tohoto  časového  harmonogramu  na  adresy  všech  zastupitelů, 
protože  předpokládám,  že  i  tam  budou  už  nějaké  rámcové  termíny  na  další  kulaté  stoly,  na 
vytvoření pracovních skupin a další ty kroky, které jsou specifikovány v příloze tohoto zápisu. 

 V dalším  výstupu  paní  zastupitelka  upřesňuje:  abychom  dostali  materiály,  které  už  jsou 
rozpracovány z té části závěrů z toho kulatého stolu, protože ty jsou z toho zápisu nejpodstatnější. 

 

Dovoluji si uvést k Vaší žádosti toto stanovisko: 

Kulatý stůl na téma „Ověření potřebnosti aktualizace strategie“ byl 6. 6. 2012 pořádán pro zvané 

odborníky, kteří měli pomoci městu s rozhodnutím, zda je potřeba aktualizovat strategii, proč, 

případně srovnat již dva procesy, které se uskutečnily poprvé v letech 2000 – 2002 a pak v 2007 – 

2008. 

Byli pozváni zástupci firem, které se profesně zabývají strategiemi, plány rozvoje, akčními plány. 

Současně byli pozváni i zastupitelé, kteří prošli v minulých procesech strategiemi od přípravy po 

schvalování (Ing. Morávek, Ing. Bernát, Mgr. Morávková) a zástupci organizací, kteří poskytují data 

pro profil města (Úřad práce, ČSÚ, ERN Nisa) a zástupci Technické univerzity. 

Na základě diskuze byly zpracovány závěry a ty spolu se zápisem byly odeslány účastníkům kulatého 

stolu a současně byl zápis i závěry zveřejněny na webu města, pod odborem strategického rozvoje a 

dotací, oddělením rozvojové koncepce. Odkaz viz níže. 

http://docs.liberec.cz/Odb_SR/Kulat%C3%BD%20st%C5%AFl/ 

Každý zastupitel, který se o problematiku zajímá, si je může přečíst na webu. 
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Časový harmonogram sice do žádosti na spolufinancování z OP LZZ šel, ale asi je předčasné ho nyní 

zveřejňovat, protože bude upravován nejen poté, zda se podaří dotaci získat, ale hlavně poté, jak 

budou k dispozici prostředky na zahájení aktualizace z vlastních zdrojů a lidské zdroje na odboru na 

jejich zahájení. Budeme dávat materiál do RM a ZM v říjnu, kdy bychom chtěli zveřejnit monitoring 

plnění strategie a od toho by se odvíjel i plán témat dalších kulatých stolů. Témata a časový rozvrh 

dalších kulatých stolů bude schvalovat Komise pro rozvoj a strategické plánování a členové komise 

budou jmenováni v srpnové radě města. 

Vyzvali jsme veřejnost, aby se přihlásili jako zainteresované osoby o strategii a napsali, které téma 

strategie je zajímá, či v ní mají nějaké zkušenosti a již máme prvních 10 přihlášených. 

Výzvu budeme opakovat. 

 

 

S pozdravem. 

 

 

Lukáš Martin 

náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu 









Dobrý den, 
odpověď pana Jecha jako reakci na dotaz občana Korytáře jsem zaslal zastupitelům již po ZM. 
Odpověď je dále v emailu. 
 
2) Mgr. Korytář (dotaz coby občana) 

Já jsem také zaznamenal tu nabídku pana Jecha, že sem přišel zodpovědět naše dotazy, takže se ho chci 
zeptat na podobnou informaci, jako se ptala kolegyně Kocumová, kolik hodin zhruba předpokládá, že jako 
tělovýchovná jednota uvolníte z toho celkového balíku hodin, které jsou v rámci koncesní smlouvy určené na tu 
veřejnou službu, to je první otázka. A druhá otázka je, chci se zeptat, zda je pro vás jako pro tělovýchovnou 
jednotu zásadní problém, aby případně i to nové hřiště mohly využívat jiné tělovýchovné jednoty nebo sportovní 
organizace. Tzn., kdyby toto sportoviště bylo zahrnuto do toho seznamu sportovišť, na kterých je možné čerpat 
ty volné hodiny, zda byste vy s tím měli nějaký zásadní problém a pokud ano, tak z jakého důvodu.  

Bc. M. Rosenbergová 
Děkuji. Pan Ing. Rutkovský mi tady říká, že se dohodne s panem Jechem a odpoví na toto písemně. 
 
 
Ing. Jiří Rutkovský 
náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 
 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
Liberec 1 
460 59 
 
tel.: +420 485243122 
e‐mail: rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 
From: Rutkovský Jiří [mailto:rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Thursday, August 09, 2012 5:06 PM 
To: 'M.Rosenbergova'; 'Bc. Kocumova'; 'Bc. Solc'; 'doc. Vaclavik'; 'H.Konselova'; 'Ing. Bernat'; 'Ing. 
Cervinka'; 'Ing. Hampl'; 'Ing. Hrbkova '; 'Ing. Hrusa'; 'Ing. Kabatek'; 'Ing. Kittner'; 'Ing. Moravek'; 'Ing. 
Olysar'; 'Ing. Rutkovsky'; 'Ing. Sulc'; 'J.Jad 
Cc: jech@hcbilitygri.cz; 'Král Jan' 
Subject: FW: dotaz na moznost vyuzivani noveho hriste verejnosti 
 
Vážená paní primátorko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
 
Dotázal jsem se na ZM přítomného pana Jecha, zda by byl ochoten odpovídat na položené otázky. 
Odvětil mi, že ano ale že by v odpovědi sdělil pouze to, co řekl ve svém příspěvku. 
 
Přeposílám odpověď, která je odpovědí na položené otázky. 
 
Zároveň se omlouvám za poněkud strohé jednání ale dnes jsme na zastupitelstvu, které mělo mít na 
programu jeden bod. Děkuji všem za zařazení tohoto bodu na program a těm co bod schválili za 
schválení. 
 
Odpověď na otázku ohledně volných hodin vypracuje odbor sportu a cestovního ruchu. Je to 
standardní činnost odboru. Pokud chcete uplatnit své náměty, kontaktujte mne nejlépe na konci září 
nebo v říjnu, kdy budou rozdělovány hodiny na další pololetí abychom je mohli zapracovat. 
 
Přeji všem pěkné léto, pokud máte volno a pokud jste v práci, tak pěkné víkendy. 
 



S pozdravem 
 
Ing. Jiří Rutkovský 
náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 
 
From: Ctibor Jech [mailto:jech@hcbilitygri.cz]  
Sent: Thursday, August 09, 2012 12:01 PM 
To: 'Rutkovský Jiří' 
Subject: RE: dotaz na moznost vyuzivani noveho hriste verejnosti 
 
Dobrý den, 
 
Naše TJ vybudovala a rozšířila sportoviště v městském areálu na stejných principech s využitím námi 
získaných dotací a vlastních prostředků již o dvě hřiště – umělá tráva a hřiště pro americký fotbal . 
Obě hřiště na základě dohody spravuje S group SFM mimo koncesní smlouvu. Na tyto hřiště se nedá 
uplatnit volné hodiny dle koncesní smlouvy, neboť nejsou zahrnuty v majetku města, tudíž nemohou 
být součástí koncesní smlouvy.  
Předpokládám, že pokud hřiště postavíme necháme jej spravovat obdobným způsobem SFM. Naše TJ 
uplatní přednostně své potřeby na využití hřiště a zbývající časové prostory umožní využít veřejnosti 
s předností pro organizované kluby – skupiny. Prakticky by se jednalo o rozšíření zavedené praxe z již 
využívaných obdobně vybudovaných hřišť. 
 
Ctibor  Jech 
Manažer  TJ BT Liberec  
 

Ctibor Jech  
generální manažer a jednatel společnosti 
 
Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 7 
www.hcbilitygri.cz 
 
phone: (+420) 488 048 330 
GSM: (+420) 731 547 904 
e-mail: jech@hcbilitygri.cz 

  
From: Rutkovský Jiří [mailto:rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Thursday, August 09, 2012 9:33 AM 
To: jech@hcbilitygri.cz 
Subject: FW: dotaz na moznost vyuzivani noveho hriste verejnosti 
 
Dobrý den,  
 
neboť pan Přinda není přítomen, přeposílám Vám mail, který jsem mu zaslal po poradě předsedů 
zastupitelských klubů. Žádám o zodpovězení notázky ohledně projektu hřiště v ulici Máchova. Pokud 
budete dnes na ZM, budete předpokládám na toto tázán. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Rutkovský 
náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 
 



From: Rutkovský Jiří [mailto:rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Wednesday, August 08, 2012 12:47 PM 
To: prinda@tipsportarena.cz 
Subject: dotaz na moznost vyuzivani noveho hriste verejnosti 
 
Dobrý den, 
 
Obrátili se na mne někteří zastupitelé s dotazem, zda bude moci využívat hřiště v Máchově ulici též 
veřejnost. Bylo by pro vás akceptovatelné vymezit pro veřejnost nějaké hodiny? Mimo koncesní 
smlouvu. 
 
Děkuji za info. Zastupitelstvo bude  bod projednávat zítra, ZM začíná v 15 hod, tento bod bude sice 
na začátku ale čas projednání nelze odhadnout. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Rutkovský 
náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 
 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
Liberec 1 
460 59 
 
tel.: +420 485243122 
e‐mail: rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 
 














