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Tisková zpráva 
II. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním prvním jednání konaném v úterý 20. ledna 2009 
zabývali více téměř 30 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých 
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, rozvojové projekty nebo návrhy právních 
dokumentů města se vztahem k MS v klasickém lyžování. 
 
Obyvatelé končícího DPS Šimáčkova dostanou nové byty 
Bod č. 12: „Přidělení bytů a náhradních bytů v domech s pečovatelskou službou ulice Krejčího“ 
 

Několik desítek bytů v domech s pečovatelskou službou, které začnou od března fungovat v nově 
vybodovaném komplexu v Zeleném údolí přidělili radní jak novým zájemcům, tak i všem obyvatelům 
stejného zařízení v ulici Šimáčkova. Právě DPS Šimáčkova totiž ukončí svou činnost, protože jeho 
technický stav a dispoziční řešení neodpovídá požadavkům na zařízení tohoto typu.  
Objekty v Šimáčkově ulici nesplňují bezbariérové přístupy a není zde možné vybudovat zázemí pro 
celodenní fungování pečovatelské služby. Technický stav budov je také neuspokojivý. Jde například o 
netěsnosti oken nebo překročenou životnost izolací. 
 

Kulturní fond navrhuje rozdělit prostředky v 1. kole 
Bod č. 15: „Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací pro 1. kolo 2009“ 
 

Rada města souhlasila s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací v 1. kole roku 2009 ve 
výši 950 000 Kč a tento návrh také předloží ke schválení zastupitelstvu na zasedání 29. 1. 2009. 
První kolo tohoto fondu bylo vyhlášeno na konci roku 2008, a to na akce, které se uskuteční  od 1. 
února 2009 do 31. července 2009. Do termínu uzávěrky, tj. 7. ledna 2008, bylo podáno celkem  47 
žádostí od 37 zájemců. Jejich požadavky činily 1 762 850 Kč.  Čtyřem žádostem  správní rada nepřidělila 
žádné dotace, z čehož u 1 žádosti doporučila přeložení do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání.  
Správní rada dotace ve výši celkem 950 000 Kč rozdělila mezi 43 žádostí. Mezi úspěšnými žadateli jsou 
např. Aliance Francoise Liberec (35 tis. Kč na projekt Dny francouzské kultury), Klub kouzel Liberec (30 
tis. Kč festival Ještědský krystal) nebo Kulturní agentura ŠtěK (20 tis. na projekt Muzika Liberec a 45 
tis. na festival Worldexperiment XIII.).  
 

Nové nařízení a vyhláška města pomohou zajistit veřejný pořádek při MS 
Bod č. 17: „Nařízení SML, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení“ a bod jednání č. 18: 
„Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s konáním FIS 
Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009“ 
 

Dva materiály, které radní projednali, se týkají zajištění chodu města při konání MS v klasickém lyžování. 
Prvním z bodů byl návrh nařízení SML, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení. 
Jde o dokument, jehož vydáním rada města určuje park Na Rybníčku (lokalita je vymezena řekou Nisa, 
tř. 1. Máje a ulicí U Nisy) jako místo, kde mohou být konána různá shromáždění bez toho, aniž by 
organizátoři museli takové shromáždění oznamovat. Nařízení v sobě zahrnuje i časové omezení, přičemž 
stanovuje, že v době od 22:00 do 8:00 se žádná shromáždění konat nesmějí. Cílem časového omezení je 
zajištění nočního klidu pro obyvatele lokality. Celé nařízení vychází z doporučení Policie ČR a má mít 
významný vliv v oblasti bezpečnostní i dopravní. 
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Hned dalším bodem programu zasedání rady bylo přijetí návrhu obecně závazné vyhlášky. I ta se týká 
zajištění chodu města v průběhu mistrovství. Na rozdíl od nařízení se jí však ještě budou zabývat 
zastupitelé.  
Jednotlivé články vyhlášky regulují: 

- činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, 
- činnosti, které by mohly být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví nebo směřující ke 

vzniku škod, 
- činnosti, které mohou vést k narušování veřejného pořádku na majetku, jehož ochrana je ve 

veřejném zájmu a zájmech SML. 
Návrh vyhlášky vychází z podkladů, které městským právníkům poskytla Policie ČR a konkrétně se dotýká 
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době nočního klidu a rušení nočního 
klidu. 
V první řadě je možné upozornit na stanovení doby nočního klidu, která je od 22:00 do 8:00 hodin každý 
den. Noční klid je pak definován jako doba, kdy jsou všechny osoby pobývající na území města povinny 
zdržet se jakéhokoliv chování, které by narušilo veřejný pořádek (jde o používání hlučných strojů, 
přístrojů, nářadí, křik, pokřikování, zpěv, hlasitá hudba a provádění pyrotechnických efektů a 
ohňostrojů). Mimo tyto běžné činnosti považované za rušení nočního klidu, ale vyhláška stanovuje i další 
přečinění, která jsou v době nočního klidu nepřijatelná. Konkrétně jde o požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích.  
Radní oba návrhy přijali. Nařízení se tak stalo závazným dokumentem ihned a vyhláškou se ještě budou 
zabývat zastupitelé. Pokud i ti návrh vyhlášky schválí, oba dokumenty (nařízení i vyhláška) budou mít 
časově omezenou platnost, a to pouze na dobu, kdy bude takových omezení třeba. Podle odborníků je za 
tuto dobu možné považovat 15. února až 3 března 2009, tedy časový úsek mírně překračující termín 
konání MS. 
 

Při zajištění mistrovství pomohou i dobrovolní hasiči 
Bod č. 24: „Dohoda o spolupráci s HZS LK o zajištění bezpečnosti při MS 2009“ 
 

Bezpečnost, ale i záchranné a likvidační práce patří do kompetence Hasičského záchranného sboru. 
V průběhu MS v klasickém lyžování bude nutné zajistit také tyto služby. Radní proto projednali a schválili 
dohodu o spolupráci, která řeší pohotovostní režim a možnost použití technických prostředků hasičů pro 
zabezpečení neprodleného výjezdu pohotovostních družstev. Z dohody vyplývají jasné povinnosti HZS LK 
i SML.  
Obě strany se dohodly zejména na tom, že pohotovostní družstva budou složena z členů všech JSDH 
v Liberci a budou zabezpečovat pohotovost ve zbrojnicích Horní Hanychov, Vesec, Pilínkov, Vratislavice 
n. N. a Růžodol I. Nepůjde však o nepřetržitou službu, ale o zvláštní režim posilující akceschopnost 
profesionálních jednotek v intervalech, které jsou z hlediska konání jednotlivých závodů nejvíce riziková. 
V prostorách uvedených zbrojnic budou družstva sloužit pohotovost vždy minimálně 60 minut před 
závodem a končit budou 60 minut po závodu. Náklady spojené s tímto mimořádným režimem budou 
hrazeny Statutárním městem Liberec. 
 
 
 
V Liberci 20. ledna 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


