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Tisková zpráva 
XVII. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním sedmnáctém jednání konaném v úterý 20. října 2009 
zabývali téměř 50 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy 
města; konkrétně majetkoprávní operace, zpráva o naplňování příjmů a výdajů města či přijetí účelových dotací. 
 

 
Most Pilínkovská 
Bod č. 1: „Pilínkovská – lávka pro pěší“, bod jednání č. 7: „Most Pilínkovská – petice za vybudování lávky pro pěší a cyklisty 
v místě demolice mostu“ 
 
Radní se zabývali otázkou lávky pro pěší v ulici Pilínkovská. V říjnu loňského roku byl totiž při hlavní mostní 
prohlídce zjištěn velmi špatný technický stav stávajícího mostu. V zápětí na tento problém reagovala i Správa 
železniční dopravní cesty, která odeslala žádost o provedení nezbytných opatření s cílem zajistit bezpečnost 
na železniční trati ČD, přes kterou současný most vede. Radní tehdy reagovali na špatnou situaci schválení 
demolice mostu, neboť náklady na opravu by se pohybovaly ve výši odpovídající výstavbě mostu nového. 
Současně byl ale vedením města pověřen odbor technické správy veřejného majetku, aby konal ve věci zajištění 
náhradního přemostění, které by odpovídalo potřebám lokality i místních obyvatel. Nyní se společně s peticí 
obyvatel za vybudování lávky pro pěší a cyklisty dostal na stůl radních také materiál, kterým došlo k založení 
projektu nazvaného „Pilínkovská – lávka pro pěší“. Jelikož byl materiál schválen, odbor technické správy 
veřejného majetku bude pokračovat v přípravách vybudování lávky v místě dnešního mostu, což obnáší zejména 
zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení a zařazení investiční akce do plánu na 
rok 2010.  
 
Vymezení neudržovaných částí místních komunikací, schodišť a chodníků 
Bod č. 6: „Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se vymezují neudržované úseky místních komunikací, chodníků a 
schodišť“ 
 
Radní na svém zasedání projednali také materiál, který řeší zimní údržbu ve městě. Konkrétně se jednalo o 
nařízení, kterým se stanovují neudržované úseky místních komunikací, chodníků a schodišť, jenž v zimním 
období nebudou z důvodu jejich malého dopravního významu udržovány.  
 
V případě Liberce se přes nadcházející zimní období BUDE udržovat: 

- 378 km místních komunikací z jejich celkové délky 437 km 
- 130 km chodníků z jejich celkové délky 283,8 km 
- 3 406 schodišťových stupňů z jejich celkového počtu 5 207 
- 324 přechodů pro chodce z celkového počtu 594 

 
Seznam neudržovaných úseků je prakticky totožný se seznamem z předchozích let. Oproti loňskému roku je 
však zimní údržba prováděna na více schodišťových stupních (o 584 stupňů) a na více přechodech pro chodce (o 
199 přechodů). Je to dáno nově zpracovaným pasportem komunikací a příslušenství, který zohlednil také nové 
úseky místních komunikací, chodníků a schodišť. Nové nařízení vstupuje v platnost dnem 5. listopadu 2009. 
Průměrná cena zimní údržby se v Liberci pohybuje v relaci od 40 milionů Kč výše (podle průběhu zimy). Tato 
cena bude zachována i v následujícím období. 
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Jak pracovala městská policie v prvním pololetí letošního roku 
Bod č. 39: „Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009 
 
Členové městské rady na svém 17. zasedání vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec za           
1. pololetí roku 2009.  
K 30. 6. 2009 měla městská policie 92 zaměstnanců, z nichž je 6 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,     
54 středoškoláků s maturitou. V současnosti za účelem získání středoškolského vzdělání s maturitou studuje     
15 strážníků.  
Celkový počet řešených přestupků byl 9 164 (o 3 609 méně než v roce 2008). Většina z nich byla proti 
silničnímu provozu, po tisícovce jich pak bylo proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Pouze jeden 
přestupek byl proti alkoholismu. Dohromady strážníci v prvních šesti měsících letošního roku uložili pokuty za 
2,1 milionu korun (v roce 2008 to bylo za 2,9 milionu korun). 61% přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení, 
28% domluvou a 11% zjištěných přestupků bylo postoupeno jiným orgánům. 
Na úseku kontrolní činnosti parkovacího systému strážníci uložili pokuty za 972 000 Kč. Za 6 měsíců bylo 
nasazeno 3 599 „botiček“ (za stejné období roku 2008 to bylo 6 151 „botiček“).  V odtahové službě bylo ve 
sledovaném období nařízeno 230 odtahů, z toho 10 neúplných. 
V prvním pololetí roku 2009 se MP Liberec věnovala mnohým významným událostem na poli praktického výkonu 
služby. Beze sporu nejrozsáhlejší akcí bylo MS v klasickém lyžování LIBEREC 2009. V květnu byl zahájen 
projekt „okrskář“, který ihned u veřejnosti sklidil úspěch. Z technických kroků je velmi důležité zavedení 
elektronické spisové služby, kterou MP využívá od března. 
Nedílnou součástí práce městské policie je od letošního roku také prevence kriminality, která byla na strážníky 
převedena v rámci organizační změny magistrátu. V prvním pololetí došlo k zavedení seniorlinky a informačního 
systému MP. Ženy se mohly zúčastnit kurzu sebeobrany a mnozí občané i návštěvníci města také beze sporu 
zaregistrovali tištěný preventivně bezpečnostní materiál. Mezi prevenci kriminality patří také rozšíření 
kamerového systému nebo vytvoření nových webových stránek. Samozřejmostí jsou besedy v základních a 
mateřských školách, bezpečnostní radar nebo spolupráce s Dětským dopravním hřištěm v Liberci. 
 
 
Vyhláška o veřejném pořádku 
Bod č. 40: „Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o veřejném pořádku“ 
 
Původní vyhláška o veřejném pořádku a veřejné zeleni byla zastupitelstvem města schválena v roce 2002. 
Bohužel posléze došlo k jejímu zrušení, a to na popud Ministerstva vnitra ČR. Nový výklad zákona o obcích a 
také změna v postojích Ústavního soudu však nyní otevřely možnost vydat novou obecně závaznou vyhlášku 
řešící právě problematiku veřejného pořádku. 
Radní tedy projednali návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, která řeší také povinnosti k zajištění 
udržení čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochranu životního prostředí, veřejné zeleně a užívání 
zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti. Vyhláška například stanovuje dobu nočního klidu, a to na interval od 
22:00 do 6:00 ve všední dny; v pátek, sobotu a ve dnech před státním svátkem je noční klid stanoven na 24:00 
až 7:00. Další povinností je ohlašování veřejně přístupných akcí nebo povinnost každého neprodleně odstranit 
znečištění, které způsobil. Průlomovým ustanovením je možné nazvat článek vyhlášky o obtěžování nabízením 
výrobků a služeb. Podle autorů vyhlášky by totiž nemělo být v městské památkové zóně v budoucnosti možné 
nabízet či prodávat výrobky a služby formou pochůzkového prodeje. 
Zastupitelé budou mít nový návrh vyhlášky o veřejném pořádku na programu hned na nejbližším zasedání. Pokud 
s ním budou souhlasit, v platnost by dokument měl vejít od 1. ledna příštího roku. 
 



3 

 
 
 
Ministerské dotace pomohly k záchraně památek 
Bod č. 42a: „Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité kulturní památky – Hrobka 
Liebiega v Liberci“ a bod jednání č. 42b: „Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité 
kulturní památky – kaple sv. Vavřince v Pilínkově“ 
 
Dva projekty Statutárního města Liberec zaměřené na obnovu památek podpořilo ministerstvo kultury. První ze 
dvou investic je výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a zajištění štítu u hrobky rodiny Liebiegů 
v Liberci. Celkové náklady jsou v tomto případě cca 190 tisíc Kč a ministerstvo kultury na realizaci těchto prací 
přispělo částkou 160 tisíc korun.  
Druhý projekt na který ministerstvo poskytlo účelový příspěvek je zachování a obnova kulturní památky – 
stavební úpravy v krovové části střechy kaple sv. Vavřince v Pilínkově. Zde se celkové náklady vyšplhaly na cca 
470 tisíc korun a ministerská dotace je ve výši 320 tisíc. 
Oba uvedené projekty jsou již realizovány a poskytnuté prostředky budou začleněny do rozpočtu odboru 
kancelář tajemníka, který oba objekty spravuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 21. října 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


