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Důvodová zpráva: 

Dne 18.10.2013 byl odboru správy veřejného majetku doručen hromadný podnět (nazvaný 

„petice“), obyvatel Šafaříkovy ulice č.p. 279-280 o řešení nevyhovujícího stavu vnitrobloku 

spolu s podpisy.  

Podnět s názvem petice byl posouzen odborem právním a veřejných zakázek s konstatováním, 

že se nejedná o petici dle zákona č. 85/1990 viz. příloha č.4, z tohoto důvodu jej evidujeme 

jako hromadný podnět občanů. 

V podnětu je upozorněno na neosvětlené prostranství dvora, které tvoří obytné domy č.p. 260-

261 a 279-280 a 14 ks řadových garáží. V současné době mají obyvatelé osvětleny vchodové 

dveře obytných domů světly a pohybovými čidly, což se ukazuje pro obyvatele nevyhovující 

a nedostačující. Stěžují si, že ve večerních hodinách se tu scházejí cizí osoby a zanechávají po 

sobě nepořádek. Není možno za stávající situace uhlídat pohyb a chování cizích lidí, kteří do 

tohoto prostranství vstupují.  

Nasvícení dvora dle požadavků občanů by zcela neodstranil problém s volným vstupem cizích 

osob do prostranství dvora a za garážemi, na který poukazují obyvatelé domů, nicméně lze 

předpokládat, že by došlo ke zlepšení stávající nevyhovující situace. 

 

Odbor SM připravil jako návrh umístění 2ks světelných bodů do prostoru dvora, tak aby byl 

prostor přisvícen. Náklady na zřízení dvou světelných bodů jsou pro tento případ vyčísleny na 

cca 83 tis. Kč vč. DPH. Do prostoru za garážemi dle návrhu není navrženo umístění 

světelného bodu a to vzhledem k minimální efektivitě a místu umístění za garážemi, v zeleni 

bez přístupové cesty. Celkovou situaci by mohlo řešit oplocení a zřízení brány dvora, které by 

si v případě odprodeje mohli vlastníci provést. Dvůr byl již v minulosti uzavíratelný 

z Šafaříkovy ulice, což dokladuje osazení branky z přiložené fotodokumentace z r. 2009, která 

však byla v minulosti někým odstraněna. V této souvislosti je třeba však řešit i volný přístup 

do vnitrobloku z ulice Jungmannovy a Wintrovy. 

 

Odbor SM navrhl 2 možné varianty řešení: 

 

Varianta A - Zajištění  vybudování dvou světelných míst na  základě předloženého návrhu 

specialisty VO a SSZ ve vnitrobloku Šafaříkova č.p. 279-280 na pozemkové parcele p.p.č. 

4936/10 v k.ú. Liberec v majetku statutárního města Liberce. 

  

Varianta B - Zachování stávajícího stavu s návrhem odprodeje prostranství pozemkové 

parcely p.p.č. 496/10 obyvatelům bytových objektů. Koupí pozemku by obyvatelé získali 

možnost přijmout opatření jaká uznají za nejvhodnější k řešení svých aktuálních potřeb.  

 

Hromadný podnět byl projednán na 20. schůzi rady města dne 19.11.2013 a byla 

schválena varianta A - Zajištění  vybudování dvou světelných míst na  základě 

předloženého návrhu specialisty VO a SSZ ve vnitrobloku Šafaříkova č.p. 279-280 na 

pozemkové parcele p.p.č. 4936/10 v k.ú. Liberec v majetku statutárního města Liberce. 

 

Přílohy: 

č. 1 - Žádost o řešení nevyhovujícího stavu  

č. 2 – Situace s vyznačením lokality  

č. 3 – Fotodokumentace z r. 2009  

č. 4 – Posouzení, zda se nejedná o petici 

č. 5 -  Návrh doplnění světelných míst vnitrobloku 

č. 6 – Úvodní list do zastupitelstva města Liberce 

 



Příloha č.1 – Žádost o řešení nevyhovujícího stavu Šafaříkova 279-280  

 
  





Příloha č.2 – Situace s vyznačením lokality +  detailní ortofotosnímek 

 
 

 
 

 

 



Příloha č.3 – Fotodokumentace  

Fotodokumentace z roku 2009 

 
 

Fotodokumentace z roku 2011 

 

  



Příloha č.4 – Posouzení, zda se nejedná o petici  

 
 

 

 



Příloha č.5 –   Návrh doplnění světelných míst vnitrobloku Šafaříkova 

 

 


