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VáÏení obãané,
i uplynul˘ rok 2005 pfiinesl fiadu zásadních zmûn, zmûn, které byly v minulosti naplánovány s úmys-

lem zkvalitnit práci v‰ech zamûstnancÛ Magistrátu mûsta Liberec a poskytnout vám v‰em, obãanÛm
Ïijícím ve mûstû pod Je‰tûdem, co nejlep‰í podmínky pfii vyfiizování va‰ich záleÏitostí na v‰ech praco-
vi‰tích úfiadu. Ta se nejen vloni, ale jiÏ v prÛbûhu let 2002 a 2003 postupnû mûnila, stûhovala, bohu-
Ïel obãas do men‰ích a ménû vyhovujících prostor. V‰echna tato nezbytná a leckdy i nepfiíjemná pro-
vizorní opatfiení leto‰ními prázdninami konãí. Patnáctimûsíãní rekonstrukce b˘valé vûdecké knihovny
pfiiná‰í totiÏ nám, v‰em LibereãanÛm, zcela novou a ojedinûlou budovu magistrátu.

Mou úvodní zmínku o loÀsk˘ch zásadních zmûnách podpofií skuteãnost, Ïe mûsto pfiistoupilo
k v˘stavbû nové administrativní budovy po neuvûfiiteln˘ch 112 letech od postavení staré radnice. Plnû
pfiitom respektovalo poÏadavky památkové péãe, zachovalo a obnovilo ve‰keré vnûj‰í i interiérové his-
toricky cenné ãásti, pfiiãemÏ se neodklonilo ani od pÛvodního zámûru, aby to byla budova moderní,

vzdu‰ná, transparentní, aby v ní v‰ichni náv‰tûvníci nalezli komfort a leckdy i prostor k odpoãinku pfii náv‰tûvû centra mûsta.
Aby se také stala vhodn˘m a vyhovujícím zázemím pro práci v‰ech úfiedníkÛ a agend, ktefií v ní budou soustfiedûni.

Rok 2005 se dá velmi zjednodu‰enû popsat jako poslední rok ve star˘ch budovách a já si pfieji, aby nová budova radnice pfii-
nesla v‰em obãanÛm nové, pfiíjemné záÏitky a také i nov˘ pohled na mûsto, které je zase o nûco bohat‰í.

Ing. Jifií Kittner
primátor mûsta Liberec

Zásadní zmûny na magistrátu dokonãeny
Rok 2005 byl obdobím, v nûmÏ byly na Magistrátu mûsta Liberec postupnû dokonãovány procesy

zahájené pfied tfiemi lety v souvislosti s pfiípravou zániku okresního úfiadu. Vedení mûsta tehdy roz-
hodlo o radikálním sníÏení poãtu úfiedníkÛ, roz‰ífiení úfiedních hodin, zjednodu‰ení struktury úfiadu
a pfiesunutí vût‰iny pracovi‰È do budovy nové radnice v historickém objektu b˘valé knihovny. V roce
2005 byly realizovány stovky dílãích krokÛ k tomu, aby toto zadání bylo naplnûno. Vût‰inu úspûchÛ
dosaÏen˘ch v roce 2005 v na‰em úfiadû je ov‰em tak jako tak moÏno povaÏovat pouze za zavedení
normálního stavu, kter˘ by mûl b˘t i ve vefiejné správû obvykl˘.

Efektivita práce úfiadu stoupla v roce 2005 ze statistického pohledu na mnoha úsecích, logicky
musel men‰í poãet pracovníkÛ zastat stejné, ãasto i znaãnû roz‰ífiené úkoly. Jsem si pfiitom vûdom,
Ïe na‰e práce není jen v˘konem mûfiiteln˘m náklady a v˘sledky, ale je také vefiejnou sluÏbou, kde je
tfieba zohledÀovat i vefiejné potfieby.

Zásadním úkolem roku 2005 byla pro velkou ãást magistrátních úfiedníkÛ pfiíprava na nov˘ správní fiád, klíãov˘ zákon pro
vefiejnou správu. BohuÏel, fiada úkonÛ je podle nûj sloÏitûj‰í nejen pro úfiedníky, ale pfiedev‰ím pro obãany. Rozhodnû nás to
netû‰í. Poãítáme s tím, Ïe nás budou obãané kritizovat, ale bohuÏel není v na‰ich silách na tom cokoliv zmûnit. V Liberci
byla alespoÀ jasnû nastolena nelehká cesta „upou‰tût“ od postavení úfiedníka jako postavy pouze rozhodující ãi pfiikazující
a mûnit jeho roli na aktivního pracovníka, kter˘ umí pfiedev‰ím poradit, a kterému není lhostejné, co se dûje ve mûstû.

V roce 2005 byly také hodnoceny v˘sledky a dopady nûkter˘ch fie‰ení z minulosti. Ne v‰echny zmûny na magistrátu byly
vyhodnoceny jako ideální pro neustále se mûnící prostfiedí, kdy se vyvíjí nejen zákony, ale také poÏadavky obãanÛ. V úfiadû
je a v roce 2006 bude hlavnû kladen zvlá‰tní dÛraz na schopnost pfiijímat dal‰í a dal‰í zmûny a komunikovat o nich s vede-
ním mûsta a vefiejností. M˘tus, Ïe úfiednická práce je synonymem jistoty, nemûnnosti a neustále se opakujících ãinností, se
v roce 2005 podafiilo opût ponûkud oslabit. Zásadní zmûny struktury a práce magistrátu byly tedy v roce 2005 dokonãeny;
byly ov‰em pouze podkladem pro dal‰í vylep‰ování v letech pfií‰tích.

JUDr. Marek ¤eháãek
tajemník MML

MAGISTRÁT
Magistrát mûsta Liberec (dále také MML) vykonává správní ãinnost ve své pÛsobnosti pro 97 542 obyvatel mûsta Liberec.
ZároveÀ také pracuje jako povûfien˘ úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností pro dal‰ích 27 obcí, a tím MML slouÏí jako správní
orgán pro 136 257 obãanÛ. Bûhem roku 2005 mûsto Liberec pfiivítalo 1 374 nov˘ch obãánkÛ, ktefií se zde narodili.
Na Magistrátu mûsta Liberec jsou vykonávány ãinnosti jak v rámci samostatné pÛsobnosti, tj. v zájmu mûsta Liberec a jeho
obãanÛ, tak také rozsáhlé agendy státní správy, které úfiadu pfiíslu‰né zákony svûfiily. V ãele magistrátu stojí primátor mûsta
Ing. Jifií Kittner a za plnûní úkolÛ je odpovûdn˘ tajemník JUDr. Marek ¤eháãek.

Personální otázky a zmûny v organizaãní struktufie MML
V návaznosti na platnou organizaãní strukturu MML a v souladu se zámûrem vedení statutárního mûsta Liberec optimali-
zovat v roce 2005 na MML nûkteré funkãní náplnû a poãty pracovních míst za úãelem zv˘‰ení efektivnosti práce, rozhodly
pfiíslu‰né orgány v prÛbûhu roku o realizaci následujících organizaãních zmûn:
K 31. 1. 2005 byl zru‰en odbor správy kapitálu. Pracovníci, ktefií nebyli propu‰tûni, byli rozdûleni a pfiesunuti na odbor roz-
vojov˘ch projektÛ a do novû vzniklého oddûlení majetku mûsta, které je zaãlenûno pod ekonomick˘ odbor.
Od 1. 5. 2005 vstoupila v platnost dohoda o poskytnutí pfiíspûvku na vytvofiení pracovních pfiíleÏitostí v rámci vefiejnû pro-
spû‰n˘ch prací. Tuto dohodu uzavfiel magistrát mûsta s Úfiadem práce v Liberci. V rámci této dohody magistrát zamûstná-
val na v˘kon prací v profesi: dûlník pro údrÏbu mûsta-pomocník pût pracovníkÛ. Dohoda byla platná aÏ do 30. 4. 2006.
V mûsíci srpnu 2005 byl zru‰en odbor cestovního ruchu a ãást ãinností tohoto odboru se pfiesunula na odbor ‰kolství, 
kultury a sportu do novû vzniklého oddûlení cestovního ruchu. O zbylé ãinnosti se roz‰ífiilo oddûlení vnûj‰ích vztahÛ a pro-
pagace mûsta na odboru kanceláfie primátora.
V prÛbûhu roku 2005 docházelo i k dal‰ím dílãím personálním zmûnám, a to jak ke sníÏení poãtu zamûstnancÛ na nûkter˘ch
odborech (napfi. pfii skonãení pracovního pomûru z podnûtu zamûstnance), tak i k jejich nárÛstu, vypl˘vajících z oprávnû-
n˘ch poÏadavkÛ vedoucích odborÛ pfii zmûnách úkolÛ MML.



Ke konci roku 2005 se celkov˘ poãet pracovníkÛ magistrátu ustálil na necel˘ch 360 osobách, ne v‰ichni pracovníci ov‰em
mûli cel˘ pracovní úvazek.
Budovy magistrátu:
nám. Dr. E. Bene‰e 1/1 (historická radnice)
nám. Dr. E. Bene‰e 2/32 (tzv. Dílo)
nám. Dr. E. Bene‰e 584/24 (Kavárna Po‰ta) – v˘pÛjãka (âOI)
nám. Dr. E. Bene‰e 183/23, 184/22, 468/23 (b˘valá knihovna) – pfiipravovaná nová radnice
ul. Jablonecká 41/27 (Liebiegova vila)
Dr. Milady Horákové 333/9 (budova mûstské policie)
tfiída 1. máje 108/48 (budova Uran) – pfievzetí budovy v listopadu 2005
ul. Masarykova 723/14, Liberec (budova Mûstsk˘ch lázní) – pfievzetí budovy 18. 10. 2005
ul. Osta‰ovská 570 (mûstsk˘ útulek pro zvífiata) – pfiedán ZOO Liberec v lednu 2006
Nová radnice – rekonstrukce staré knihovny na nám. Dr. E. Bene‰e
Bûhem roku 2005 probíhala rozsáhlá rekonstrukce v budovû b˘valé knihovny. Tato rekonstrukce pokraãuje i nadále. Zhru-
ba v polovinû roku 2006 by mûla b˘t rekonstrukce dokonãena a objekt pfiipraven k nastûhování. Tato budova by mûla slou-
Ïit pro kaÏdodenní odbavování tzv. obãansk˘ch agend (evidence obyvatel, cestovní pasy, osobní doklady apod.), agend
odboru dopravy, Ïivnostenského úfiadu, jakoÏ i v‰ech poplatkÛ. Sídlit zde bude také stavební úfiad, odbor Ïivotního prostfie-
dí, Ïivnostensk˘ úfiad a ekonomick˘ odbor. Zásadní pfiedností tohoto objektu bude moderní pfiepáÏkové pracovi‰tû, které
bude umístûno v pfiízemí. Je na‰ím cílem, aby toto místo bylo dÛstojn˘m, ale zároveÀ také komfortním prostorem pro obãa-
ny, ktefií ãekají na vyfiízení sv˘ch záleÏitostí.
Úfiední doba
Pracovi‰tû Magistrátu mûsta Liberec jsou otevfiena vefiejnosti pût dní v t˘dnu. V pondûlí a ve stfiedu jsou pak pracovníci
magistrátu k dispozici obãanÛm aÏ do 18:00 hodin.

MIMO¤ÁDNÉ âINNOSTI MAGISTRÁTU
Budova b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní
V kvûtnu roku 2005 mûsto získalo v draÏbû velice krásnou, i kdyÏ v souãasnosti notnû zchátralou, budovu b˘val˘ch Mûstsk˘ch
lázní. Po poãáteãních potíÏích s pfievzetím budovy do vlastnictví se zaãalo v objektu velmi intenzivnû pracovat. Bylo tfieba budo-
vu vyklidit a zjistit celkov˘ aktuální stav nemovitosti. Na vyklizení se v˘znamnû podíleli pracovníci magistrátu, zamûstnaní
v rámci dohody o vytvofiení pracovních míst pro vefiejnû prospû‰né práce. Stav nemovitosti pak zaji‰Èovali odborné firmy. Celou
budovu mûsto získalo za devût milionÛ korun, ale to je jen poãáteãní investice. Do konce roku 2005 bylo tfieba investovat asi
ãtvrt milionu, aby se provizornû zajistila bezpeãnost objektu. Tato cena také zahrnovala zmiÀované vyklizení budovy. V roce
2006 se poãítá s investicí dal‰ích deseti milionÛ korun. Z toho bude sedm a pÛl milionu pouÏito na nejnutnûj‰í opravy, jako je
stfie‰ní konstrukce, krytina, klempífiské práce a podobnû. Dal‰ích dva a pÛl milionu je vyãlenûno na revize a opravy havarijní-
ho stavu elektroinstalace, hromosvodÛ atd. V souãasnosti se také hledá vhodné vyuÏití pro tuto krásnou budovu.
Aãkoliv v budovû nadále probíhají rÛzné práce, jiÏ nyní se plánují kulturnû-spoleãenské akce.
Projekt Liberecká mûstská karta
V kvûtnu 2005 rada mûsta schválila projekt Liberecké mûstské karty a uloÏila tajemníkovi magistrátu, aby ve spolupráci
s Libereckou IS, a. s. projekt v rámci moÏností dan˘ch schválen˘m rozpoãtem zrealizoval. To byl poãátek obsáhlého projek-
tu, jehoÏ cílem je nejen vytvofiit unifikovan˘ identifikaãní a platební prostfiedek na území mûsta Liberec, ale pfiedev‰ím zjed-
nodu‰it Ïivot obyvatelÛm mûsta a v‰em ostatním, ktefií se po Liberci ãasto pohybují a vyuÏívají nejrÛznûj‰ích sluÏeb. Pomo-
cí této karty budeme moci napfiíklad nejen cestovat MHD, kde nám karta nahradí síÈové prÛkazky, ale také si objednat tfieba
vstupenky na rÛzné kulturní akce a podobnû. Tímto v‰ak nejsou moÏnosti vyuÏití této karty zdaleka vyãerpány. Projekt
pokraãuje i v roce 2006, kdy zaãala distribuce prvních karet mezi obãany.

NÁKLADY NA âINNOST MAGISTRÁTU MùSTA LIBEREC:
Náklady na provoz MML ãinily v roce 2005 celkem: 27 879 343,49 Kã
Kapitálové investice do majetku SML slouÏícího potfiebám úfiadu celkem: 12 215 316,10 Kã
Osobní náklady (mzdy, odvody, ‰kolení, cestovné atd.) celkem: 167 539 841,00 Kã
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ZPRÁVA O âINNOSTECH JEDNOTLIV¯CH ODBORÒ MML
Pozn.: Poãty pracovníkÛ odráÏejí stav na konci roku 2005.
Popis ãinností zmiÀuje jen hlavní aktivity odborÛ, fiada úkonÛ bûÏné operativy není zmiÀována.

ODBOR KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU
4 pracovníci (vedoucí: Mgr. Anna Vere‰ãáková)

Zab˘vá se komplexní kontrolou v oblasti samostatné pÛsobnosti, pfieváÏnû se jedná o kontrolu vyuÏívání vefiejn˘ch 
prostfiedkÛ a hospodafiení s nimi a audit ãinností a postupÛ uvnitfi Magistrátu mûsta Liberec. V roce 2005 odbor realizoval
33 kontrol, z toho bylo provedeno 13 interních auditÛ, 8 vefiejnosprávních kontrol u pfiíspûvkov˘ch organizací v pÛsobnosti
statutárního mûsta Liberec a 12 vefiejnosprávních kontrol u ÏadatelÛ o vefiejnou finanãní podporu nebo u pfiíjemcÛ vefiejné
finanãní podpory. Celkem jsme zkontrolovali finanãní toky ve v˘‰i 148 955 000 Kã. Podíleli jsme se na kontrolní ãinnosti pfii
fie‰ení stíÏností obãanÛ. RovnûÏ jsme se úãastnili kontrolních akcí v souãinnosti s kontrolním v˘borem.

KANCELÁ¤ PRIMÁTORA
13 pracovníkÛ (vedoucí: Jolana ·ebková)

StûÏejní ãinností sekretariátu primátora bylo vedení pracovního diáfie primátora mûsta a jednotliv˘ch námûstkÛ a kaÏdo-
denní servis pfii setkávání vedení mûsta s obãany, politiky, podnikateli a dal‰ími hosty.
Pracovníci kanceláfie primátora bûhem roku 2005 realizovali 57 protokolárních pfiijetí (vãetnû tlumoãení). Mezi nejdÛleÏitûj-
‰í patfiilo pfiijetí úãastníkÛ Veletrhu dûtské knihy, náv‰tûva prezidenta republiky a první dámy, pfiijetí francouzského velvy-
slance, pfiijetí obchodního rady velvyslanectví USA, pfiijetí spojená s instalací rytífie na vûÏ radnice, slavnostní otevfiení Tip-
sport areny, pfiijetí velvyslankynû Kubánské republiky a mnoho dal‰ích. Pracovníci odboru také zaji‰Èovali rÛzné akce, t˘ka-
jící se Ïivota magistrátu jako napfiíklad Primátorsk˘ den solidarity pro Kapku nadûje, Benefiãní koncert v Severoãeském
muzeu nebo Ples primátora v Domû kultury.
Oddûlení tiskové, vnûj‰ích vztahÛ a propagace mûsta se zab˘valo nejen redakãním zpracováním radniãního Zpravodaje, ale
také napfiíklad Ïádostmi o uÏití loga a znaku SML a pfiedev‰ím pak propagací mûsta a poskytováním informací v tiskovinách
vãetnû Zpravodaje liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách www.liberec.cz.

ODBOR ROZVOJOV¯CH PROJEKTÒ
10 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. Ladislav Fuchs)

Pracovali jsme na komplexní pfiípravû rozvojov˘ch projektÛ mûsta v nejrÛznûj‰ích oblastech (rozvoj bydlení, infrastruktura,
sportovní zafiízení, sociální sluÏby, rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, MS 2009 apod.), pfiipravovali podklady pro zaji‰tûní jejich finan-
cování z dotací âeské republiky a Evropské unie.
Pro projekty SML jsme v roce 2005 vykoupili pozemky a nemovitosti za 38 564 130 Kã. Jednalo se pfiedev‰ím o v˘kupy
pozemkÛ pro v˘stavbu kruhového objezdu âeské mládeÏe, pfiesunutí hfii‰tû TJ Sokol Doubí z dÛvodu v˘stavby obchodního
centra MAKRO, splátky kupní ceny FC Slovan, atd. Ve vefiejné draÏbû se koupila budova Mûstsk˘ch lázní za 9 milionÛ korun.
Ze státních dotaãních programÛ jsme v roce 2005 získali finanãní dotace ve v˘‰i 222,3 mil. Kã (dotace MF, SFÎP, SFRB) na
akce: Z· Broumovská (MF – 6 750 000 Kã), Tipsport arena (MF – 70 000 000 Kã, SFÎP – 7 763 000 Kã), 66 bytov˘ch jednotek
Star˘ Harcov (SRFB – 16 501 000 Kã), 192 bytov˘ch jednotek Zelené Údolí (SFRB – 105 600 000 Kã), kanalizace Je‰tûdská
(SFÎP – 2 655 000 Kã), MS 2009 (KÚ LK – 13 000 000 Kã).
Z prostfiedkÛ Libereckého kraje jsme získali dotaci v celkové v˘‰i 27,5 mil Kã z toho 2 000 000 Kã na Sport klub Baseball
a softbal, 5 000 000 Kã na MS 2009, 500 000 Kã na M· Klá‰terní a 20 000 000 Kã na Tipsport arenu.
Z prostfiedkÛ EU (Phare, SROP, Interreg) jsme v roce 2005 získali finanãní podporu ve v˘‰i 9 464 362 Kã. Jedná se o projek-
ty Z· Husova – nové ‰kolicí centrum, vybavení dílen pro zdravotnû postiÏené obãany v Liberci-Harcovû (7 vybaven˘ch dílen,
sociální zafiízení, vznik 55 pracovních míst), aktualizace dopravního generelu.
Spoleãnû s partnersk˘m mûstem Amersfoort jsme pfiipravili, podali, realizovali a získali 100% úhradu (1,8 mil Kã) tfiech dvou-
denních blokÛ ‰kolení pro zamûstnance samospráv na téma Integrace do EU (Evropské strukturální fondy, rozvojové pro-
jekty, projektové fiízení, vefiejné zakázky, vefiejná podpora, rozpoãty, rozpoãtové v˘hledy, finanãní management projektÛ).
Z Nadace Duhová energie jsme obdrÏeli 2 000 000 Kã na rekonstrukci hfii‰tû Z· U ·koly.
Z programu UEFA Grassroots Programme (âMFS – Fotbal pro v‰echny) jsme získali 752 080 Kã na v˘stavbu fotbalového
minihfii‰tû v Nov˘ch Pavlovicích, na které pfiispûl i FC Slovan Liberec ãástkou 300 000 Kã. Z prostfiedkÛ SML byl podpofien
rozvoj sportovního areálu Je‰tûd ve v˘‰i 29,5 mil. Kã a provoz ve v˘‰i 10 mil. Kã. Z prostfiedkÛ Mûstského fondu rozvoje byd-
lení, kter˘ odbor administroval, byly podpofieny projekty za 8 460 876 Kã. Jednalo se o rozvoj lokalit pro bydlení v Horním
Hanychovû a Star˘ch Pavlovicích. Na pfiípravu MS 2009 bylo vydáno v roce 2005 celkem 23 445 071 Kã. Odbor dále zaji‰Èo-
val proces povolování a schvalování prodejních míst, stánkÛ a pfiedzahrádek. Za rok 2005 bylo projednáno 72 Ïádostí. V‰ich-
ni pracovníci odboru rozvojov˘ch projektÛ byli vy‰koleni v Projektovém fiízení modul SAP R/3.
Za rok 2005 jsme pfiispûli do rozpoãtu mûsta ãástkou 78 938 785 Kã.
(v˘nosy z trÏeb, z nájmu, prodeje pozemkÛ, nemovitostí a v˘nosy z reklamních nosiãÛ)
Prodej pozemkÛ 2 338 100 Kã
Prodej pozemkÛ s budovou 11 730 000 Kã
Pronájem pozemkÛ 8 920 647 Kã
Parking knihovna 31 829 Kã
Reklama 1 432 583 Kã
Jiné v˘nosy: Glason 8 882 221 Kã

Discovery 23 399 000 Kã
PZ Sever 3 622 000 Kã
Budy‰ínská 11 000 000 Kã
Pfiijetí daru Tome‰ 450 000 Kã
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ODBOR EKONOMIKY
45 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. âenûk Svoboda)

Na odboru ekonomiky do‰lo v roce 2005 ke dvûma organizaãním zmûnám. Jeho souãástí se k datu 1. 2. 2005 stala v˘znam-
ná ãást b˘valého odboru správy kapitálu, která byla do odboru ekonomiky zafiazena pod názvem oddûlení majetku. Násled-
nû pak byly z oddûlení informaãní soustavy vyãlenûny pracovnice, zab˘vající se úãetnictvím bytového hospodáfiství mûsta,
a pfievedeny do pÛsobnosti odboru sociální péãe. Odbor byl ãlenûn na 4 oddûlení: oddûlení poplatkÛ a daní, oddûlení infor-
maãní soustavy, oddûlení rozpoãtu a financování, oddûlení majetku a cel˘ byl dislokován v budovû „Díla“ na námûstí 
Dr. E. Bene‰e ã. 2.
Kromû standardních ãinností, pfiíslu‰ejících pÛvodním oddûlením, kter˘mi jsou – vymûfiování, evidence a vybírání místních
poplatkÛ, – úãetní majetková evidence, likvidace ve‰ker˘ch faktur SML, pokladní ãinnost, v˘kaznictví, – pfiíprava rozpoãtu
mûsta a jeho zmûny, dluhová sluÏba, poji‰tûní majetku mûsta a v˘bûrová fiízení v oblasti finanãních sluÏeb, se odbor ekono-
miky stal odpovûdn˘m také za správu a údrÏbu podstatné ãásti nemovitého majetku mûsta, uzavírání nájemních smluv a pfie-
dev‰ím za prodej budov a pozemkÛ, kter˘ byl v˘znamnou poloÏkou pfiíjmové ãásti rozpoãtu SML.
Odbor ekonomiky se dále v˘znamnou mûrou podílel na pfiípravû a vyhodnocování plnûní rozpoãtu pfiíspûvkov˘ch organizací
mûsta i na majetkoprávních operacích s obchodními spoleãnostmi, jejichÏ zakladatelem nebo v˘znamn˘m podílníkem 
je statutární mûsto Liberec.

ODBOR STRATEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE
12 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. arch. Jaroslav Bílek)

âinnost odboru byla v prÛbûhu roku zamûfiena na aktualizaci územnû plánovacích podkladÛ, aktualizaci regulaãních pod-
mínek staveb a na vytváfiení vhodn˘ch podmínek pro investiãní ãinnost. Souãasnû byla zpracována zadání pro zhotovení díl-
ãích urbanistick˘ch studií na plochy bytové a obãanské v˘stavby, pro projekty v oblasti dopravy. Pokraãovala pfiíprava pod-
kladÛ pro fie‰ení nového mûstského okruhu, posouzení trasy v koridoru obchvatové komunikace, pfiíprava projektu Regiot-
ram i posouzení rozvoje kolejov˘ch tras. V souladu s legislativními poÏadavky pokraãovaly energetické audity budov ve
vlastnictví obce.
Zv˘‰en˘ dÛraz byl kladen na problematiku posuzování podnûtÛ ke zmûnám územního plánu mûsta a na zpracování nezbyt-
n˘ch územnû-plánovacích podkladÛ zabezpeãujících organizovanou stavební ãinnost v rozvojov˘ch územích.
Posuzovali a konzultovali jsme investiãní zámûry ãi rozvojové projekty z hlediska souladu s platn˘m územním plánem, z hle-
diska územních souvislostí, funkãních náleÏitostí a rozvojov˘ch nárokÛ.
Podíleli jsme se na tvorbû geografického informaãního systému pro mûsto ve vazbû na územní plán, na zadání strategick˘ch
a rozvojov˘ch dokumentÛ mûsta – tvorba digitální technické mapy a digitalizace územního plánu.
Komplexnû jsme pÛsobili jako koncepãní sloÏka ãinnosti orgánu územního plánování.
Velmi dÛleÏitou ãinností je posuzování privatizaãních zámûrÛ statutárního mûsta Liberec z hlediska územního plánu mûsta.

ODBOR PRÁVNÍ A VE¤EJN¯CH ZAKÁZEK
6 pracovníkÛ (vedoucí: Mgr. Jan Audy)

Zaji‰Èovali jsme právní sluÏbu a provádûli právní úkony související s ãinností statutárního mûsta Liberec. Vytvofiili jsme pro
orgány mûsta 12 návrhÛ obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení. Vykonávali jsme ãinnost v oblasti zadávání vefiejn˘ch zaká-
zek. V roce 2005 odbor zpracoval 25 vefiejn˘ch zakázek a na pfiípravû dal‰ích 15 se spolupodílel. Zastupovali jsme mûsto
u 229 soudních sporÛ. Za statutární mûsto Liberec jsme pro úãely správních fiízení vyhotovili 393 vyjádfiení.

ODBOR ·KOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
16 pracovníkÛ (vedoucí: Mgr. Pavel Kalous)

V rámci organizaãních zmûn se odbor ‰kolství, kultury a sportu k 1. 8. 2006 roz‰ífiil o oddûlení cestovního ruchu. Na‰ím cílem
byla prezentace mûsta, aÈ uÏ formou úãasti na veletrzích nebo poskytováním propagaãních materiálÛ a sluÏeb prostfiednic-
tvím mûstského informaãního centra, které jen v roce 2005 nav‰tívilo na 95 tisíc domácích i zahraniãních náv‰tûvníkÛ. Témûfi
4 000 osob vyuÏilo na‰í nabídky a nav‰tívilo v rámci organizovan˘ch prohlídek historickou budovu radnice.
Komplexním zpÛsobem jsme spravovali síÈ ‰kol v celkovém poãtu 29 matefisk˘ch ‰kol s 2 400 dûtmi a 25 základních ‰kol
s 8 029 Ïáky. PÛsobili jsme jako metodick˘ orgán v oblasti ‰kolství a vytvofiili materiály pro rozpoãty ‰kol, vãetnû komplexní
v˘roãní správy, v rámci pÛsobnosti obce Liberec III (19 obcí správního obvodu). Byla provedena druhá etapa periodického
hodnocení fieditelÛ ‰kol zfiizovan˘ch statutárním mûstem Liberec. Spolupracovali jsme s kulturními a sportovními organiza-
cemi vãetnû organizací zfiizovan˘ch mûstem – Divadlem F. X. ·aldy, Naivním divadlem, Botanickou zahradou Liberec a Zoo-
logickou zahradou Liberec. Zaji‰Èovali jsme agendu tfií úãelov˘ch fondÛ (sportovní, kulturní a fond pro podporu a rozvoj vzdû-
lávání) a uzavfieli celkem 283 smluv na poskytnutí úãelov˘ch dotací ve v˘‰i témûfi 9 milionÛ korun.
Pfiipravili jsme fiadu kulturních akcí, mezi nûÏ patfií napfi. Ples primátora, Velikonoce 2005, Letní setkávání s divadlem, Letní
kinematograf, Advent 2005 atp. Zajistili jsme obfiady k uvítání 763 libereck˘ch obãánkÛ. Slavnostního pfiedávání závûreãn˘ch
vysvûdãení se v obfiadní síni zúãastnilo 1 530 absolventÛ z 19 ‰kol. V neposlední fiadû bylo na‰ím úkolem vedení Kroniky
mûsta Liberec.

ODBOR VNIT¤NÍHO ¤ÍZENÍ
11 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. Jaroslav âech)

Po cel˘ rok jsme se komplexnû starali o provoz celého magistrátu, zaji‰Èovali jsme chod v‰ech budov MML. Peãovali jsme
o historickou budovu radnice, kde bûhem roku 2005 probíhala pfiíprava rekonstrukce radniãního sklípku, která bude zahá-
jena v prÛbûhu roku 2006.
K majetku mûsta pfiibyl novû historick˘ objekt Mûstsk˘ch lázní, kter˘ jsme nejednoduchou cestou pfievzali po jeho vydra-
Ïení v fiíjnu 2005. OkamÏitû s pfievzetím budovy bylo zahájeno její postupné vyklizení a byly zahájeny i drobné sanaãní
práce, které budou pokraãovat i v roce 2006.
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Dále v listopadu 2005 byla od pÛvodního majitele, Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, do majetku mûsta
pfievzata budova na tfi. 1. máje 108/48, Liberec (tzv. Uran).
V dubnu 2005 zaãala rekonstrukce objektu b˘valé knihovny na nám. Dr. E. Bene‰e 183/23, 184/22, 486/23 v Liberci. 
Odbor aktivnû pÛsobil pfiedev‰ím v oblasti budoucích provozních záleÏitostí spojen˘ch s rekonstrukcí tohoto objektu.
Odbor také zajistil práce v objektu Lucemburská 37, zniãeném pfii poÏáru v srpnu 2005.
Dále jsme se podíleli na pfiípravû rekonstrukce kapliãky v Machnínû-Bedfiichovka, která se realizuje v prÛbûhu roku 2006.
V roce 2005 do‰lo také k ãásteãné obnovû vozového parku, a to zakoupením uÏitkového vozu VW Caddy.
Pro v˘kon práce úfiedníkÛ jsme zaji‰Èovali po cel˘ rok v‰echny sluÏby spojené s chodem magistrátu. Mezi nejdÛleÏitûj‰í
patfií: sluÏby autoparku, telefonní a kopírovací sluÏby, nákupy a v˘deje kanceláfisk˘ch potfieb, tiskopisÛ, razítek, vizitek.
Technicky jsme zaji‰Èovali jednání rady a zastupitelstva mûsta, servisní ãinnosti, pravidelné revize a opravy budov. Spolu-
pracovali jsme na zaji‰tûní ãetn˘ch spoleãensk˘ch a kulturních akcích mûsta. Podíleli se i na „Dnech otevfien˘ch dvefií“, a to
v budovách úfiadu, Liebiegovy vily a b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní.

ODBOR TECHNICK¯
19 pracovníkÛ (vedoucí: Viktor Pokorn˘)

Komplexnû jsme zaji‰Èovali investiãní ãinnosti mûsta v hodnotû 457 mil. Kã, pfiipravovali údrÏbu mûstsk˘ch komunikací
v délce 530 kilometrÛ vãetnû opûrn˘ch zdí, mostkÛ a 380 kilometrÛ chodníkÛ. Ve správû jsme mûli 120 hektarÛ udrÏované
mûstské zelenû. Pfiipravovali jsme zimní údrÏbu a letní ãi‰tûní komunikací, zfiizování a údrÏbu dopravního znaãení, svûtel-
né signalizace a oznaãení ulic a námûstí. Peãovali jsme o vefiejné osvûtlení a jeho údrÏbu.
Zab˘vali jsme se oblastí likvidace komunálního odpadu vãetnû jeho recyklace a umisÈování sbûrn˘ch nádob. Zajistili jsme
‰kolení a propagaãní akce v oblasti ekologické v˘chovy zamûfiené na ãistotu mûsta, likvidaci odpadÛ a podíleli se na pfií-
pravû projektu Stfiedisko ekologické v˘chovy.

V˘znamné akce a události v roce 2005 (v tis. Kã)
Rekonstrukce a dostavba areálu Mûstského stadionu 113 206
192 bytov˘ch jednotek Zelené Údolí II – 3. etapa 193 980
Rekonstrukce hlavní vûÏe liberecké radnice 6 531
Skalní masiv Ml˘nská 1 721
Z· Broumovská – etapa IIa (z toho dotace 6 750 tis. Kã)  3 164
Z· Broumovská – slaboproud 1 500
Z· 5. kvûtna – rekonstrukce tûlocviãny 6 138
Z· U ·koly – hfii‰tû Duhová energie 2 861
(z toho pfiíspûvek Nadace Duhová energie 2 000 tis. Kã)
Opûrná zeì Jáchymovská 3 094
Obnova parku Jablonecká 6 170
Teplofikace horní centrum IV. etapa – pfiipojení MML 1 951
Komunikace Do Vrchu 949
Komunikace Pfiímá 1 195
Chodník Krásná Studánka 120
Dokonãení tramvajové trati 49 001
Rekonstrukce ulic Suldovského, Bosenská, Harantova, Akátová 4 470
Zastávka U Zdi 248
Roz‰ífiení kanalizace Houbafiská, U ·kolky 2 374
V˘stava „Chci je‰tû Ïít“ – fotografie Jana ·ibíka 28
Anketa Libereck˘ strom roku 2005 ----
Konference o ekologické v˘chovû – Mrkev 60
Dokonãení rekonstrukce dûtského hfii‰tû – Sluneãná/Luãní 215
Sadové úpravy parkové plochy v ulici OkruÏní 269
Regenerace dûtského hfii‰tû u Z· JabloÀová 469
Oprava oplocení u sportovi‰tû na sídli‰ti Na Bídû 339
Sadové úpravy v ulici Moskevská 24
Nov˘ mobiliáfi v centru mûsta – ko‰e v ul. Moskevská, ul. PraÏská 
a Soukenné námûstí 224

KANCELÁ¤ TAJEMNÍKA
28 pracovníkÛ (pfiímo fiídí: JUDr. Marek ¤eháãek, tajemník MML)

Zaji‰Èovali jsme podmínky pro organizování chodu celého úfiadu, byli jsme zázemím pro práci tajemníka magistrátu a navr-
hovali jsme jím vydávané interní pfiedpisy a koncepce (personální, umístûní v budovách, outsourcingové atd.). Jednali jsme
se státem o bezúplatn˘ch pfievodech majetku âeské republiky do majetku mûsta Liberec – podafiilo se získat budovu tzv.
URAN, pronajmout parkovi‰tû Na V˘pfieÏi, pfiipravit pfievod krytu CO Husova ulice. Pfiipravovali jsme ve‰keré podklady ve
mzdovû-personálních záleÏitostech zamûstnancÛ MML a zmûny spojené se sníÏením poãtu pracovníkÛ; organizovali jsme
vyfiízení 152 písemn˘ch stíÏností a podnûtÛ; vyfiizovali dal‰í ústní dotazy a podnûty obãanÛ. Zabezpeãovali jsme administ-
rativní ãást správy informaãních technologií pro MML. Zaji‰Èovali jsem celou informaãní, spisovou a archivní sluÏbu magis-
trátu, odbavili jsme 32 370 obãanÛ v recepci a informaãním centru radnice, obsluhovali jsme elektronickou podatelnu a zaji‰-
Èovali sluÏby spojené se zavádûním elektronického podpisu. Zabezpeãili jsme technické podmínky pro jednání Rady mûsta
Liberec a Zastupitelstva mûsta Liberec; slouÏili jsme jako servis pro zastupitele, radní, ãleny komisí a v˘borÛ; novû jsme
zahájili spolupráci s osadními v˘bory Pilínkov, Horní Hanychov a Rochlice.
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Podíleli jsme se rovnûÏ na fie‰ení krizov˘ch situací a jejich pfiedcházení; spravovali a v provozuschopném stavu udrÏovali
pro ochranu obyvatel perspektivní kryty CO. Pfiipravili jsme koncepci vyuÏití majetku mûsta pro mimofiádné situace a navrh-
li úspory v nákladech na nûkteré kryty CO a jejich moÏn˘ prodej. Spolupracovali jsme se sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ na
území mûsta Liberce; dokonãili rekonstrukci historické hasiãské zbrojnice v Pilínkovû, úpravy hasiãské zbrojnice v Karlin-
kách a pfiipravili projekt opravy historické hasiãské zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou a její pfiemûnu na víceúãelové stfie-
disko vzdûlávání hasiãÛ. Pro kompetentní orgány jsme pfiipravili podklady pro naplÀování koncepce obmûny hasiãské tech-
niky (cisternové stfiíkaãky pro sbor ve Vesci a RÛÏodole I.) a pfiipravili dotaãní projekty na nákup stfiíkaãek pro sbory ve Vra-
tislavicích n. N., Pilínkovû a Horním Hanychovû. Vyfiídili jsme 1 229 pfiestupkÛ dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích.

STAVEBNÍ Ú¤AD
28 pracovníkÛ (povûfien˘ zastupováním funkce vedoucího: Miroslav ·imek)

Zaji‰Èovali jsme agendy stavebního úfiadu a ãinnosti pofiizovatele územnû plánovacích dokumentací a územnû plánovacích
podkladÛ. V tûchto oblastech odbor obdrÏel 8 011 podání a vydal celkem 2 950 rozhodnutí (územních rozhodnutí, staveb-
ních povolení, kolaudaãních rozhodnutí atp.), 758 opatfiení (tzv. nemání námitek, ovûfiení právního stavu atp.) a 2 361 dopi-
sÛ a vyjádfiení. Zpracovali jsme 105 podnûtÛ pro pofiízení zmûn územních plánÛ Liberce (71) a dal‰ích obcí (34), pro které
zaji‰Èujeme na základû dohody ãinnost pofiizovatele. Dále jsme vyfiizovali podnûty a stíÏnosti od obãanÛ, fie‰ili „ãerné stav-
by“, pfiidûlovali (rovnûÏ mûnili ãi ru‰ili) popisná, orientaãní a evidenãní ãísla objektÛ atd.

ODBOR ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
31 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. Mgr. Ivana ¤imnáãová)

Zaji‰Èovali jsme v˘kon správních ãinností v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí a státní památkové péãe. Pro stavebníky
jsme vydali celkem l 736 souhrnn˘ch stanovisek, 300 povolení k nakládání s vodami a povolení vodních dûl, 186 povolení
k uÏívání vodních dûl, 10 rozhodnutí o odstranûní stavby vodního díla, 26 rozhodnutí o dodateãném povolení stavby vodní-
ho díla, 6 rozhodnutí o prodlouÏení platnosti nebo zmûnû termínu k dokonãení stavby, 101 rozhodnutí o souhlasu vodo-
právního úfiadu, 57 rozhodnutí o schválení provozních a havarijních plánÛ, 1 rozhodnutí o schválení kanalizaãního fiádu, 
7 rozhodnutí o schválení manipulaãního fiádu, 4 rozhodnutí o stanovení kategorie vodního díla, 139 procesních rozhodnutí
podle správního a stavebního fiádu, pro‰etfiili jsme 44 havárií, provedli 68 vodoprávních dozorÛ a ‰estkrát vyslovili soulad
s povodÀov˘m plánem.
Vydali jsme 215 souhlasÛ k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, 10 souhlasÛ k upu‰tûní od tfiídûní odpadÛ, evidovali jsme
11 609 dokladÛ o pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ a zpracovali 666 hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady. Podnikli jsme 
34 kontrol nakládání s odpady a vyfiídili 147 podnûtÛ obãanÛ. Ve 122 pfiípadech byla udûlena pokuta za správní delikt na
úseku nakládání s odpady rÛzn˘m podnikatelsk˘m subjektÛm v celkové v˘‰i 199 100 Kã a v 26 pfiípadech byla udûlena poku-
ta za pfiestupek v celkové v˘‰i 55 200 Kã.
V 59 pfiípadech jsme vymûfiili poplatek u stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v celkové v˘‰i 199 900 Kã
a v 27 pfiípadech rozhodli o vymûfiení poplatku u mal˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v celkové v˘‰i 60 800 Kã.
V 25 pfiípadech byla uloÏena pokuta za poru‰ení zákona o ochranû ovzdu‰í (a to jak fyzick˘mi osobami, tak i podnikatel-
sk˘mi subjekty) v celkové v˘‰i 100 200 Kã. Uskuteãnilo se 27 kontrol dodrÏování povinností provozovatelÛ mal˘ch stacio-
nárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
Vydali jsme celkem 245 souhlasÛ s odnûtím pÛdy ze zemûdûlského pÛdního fondu (dále ZPF) a v 77 pfiípadech uloÏili poplat-
ky za trvalé odnûtí pÛdy ve v˘‰i 1 148 028 Kã. V 89 pfiípadech jsme vyzvali vlastníky pozemkÛ k likvidaci plevelÛ. Rozhod-
nutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemek, kter˘ je souãástí zemûdûlského pÛdního fondu, bylo vydáno celkem deset.
Pfiestupkov˘ch fiízení bylo vedeno 24 s celkovou ãástkou uloÏen˘ch pokut 54 600 Kã. ¤ízení o pokutû za dal‰í správní delik-
ty bylo vedeno 9 a v˘‰e uloÏen˘ch pokut v tûchto pfiípadech dosáhla 109 100 Kã.
Ve 403 pfiípadech jsme vydali rozhodnutí o kácení dfievin rostoucích mimo les, ve 264 pfiípadech bylo vydáno rozhodnutí
o náhradní v˘sadbû dfievin v celkovém mnoÏství 950 ks stromÛ a 11 947 ks kefiÛ. Ve 30 pfiípadech jsme rozhodovali o zása-
hu do v˘znamného krajinného prvku a v 12 pfiípadech o zmûnû krajinného rázu. Byly vydány 2 souhlasy k zalesnûní pozem-
kÛ, ve 2 pfiípadech bylo uloÏeno odstranûní následkÛ neoprávnûn˘ch zásahÛ. Byly vyhlá‰eny 2 památné stromy. V jednom
pfiípadû pak bylo vydáno rozhodnutí o stanovení podmínek odchylného postupu pfii ochranû ptákÛ.
Rozhodli jsme o uznání 5 honiteb, bylo ustanoveno 8 mysliveck˘ch stráÏí, 3 rybáfiské stráÏe a byli jmenováni 3 mysliveãtí
hospodáfii. Bylo vedeno 44 fiízení o povoleních lovu zvûfie, která není normována nebo lovu poranûné zvûfie mimo dobu lovu.
Zajistili jsme v˘stavu mysliveck˘ch trofejí. Vydali jsme 1 159 rybáfisk˘ch a 46 loveck˘ch lístkÛ.
V oblasti lesního hospodáfiství jsme vydali 24 rozhodnutí o odnûtí lesních pozemkÛ a uloÏili odvod poplatkÛ v celkové v˘‰i
134 711 Kã. V˘jimek z lesního zákona bylo povoleno 15, rozhodnutí o v˘stavbû v ochranném pásmu lesa bylo vydáno 75, fiíze-
ní o dûlení lesních pozemkÛ 20, rozhodnutí v pochybnostech 7, prohlá‰ení za pozemky urãené k plnûní funkcí lesa 5, stano-
vení podmínek konání sportovních akcí 8. UloÏili jsme 3 pokuty za správní delikty ve v˘‰i 2 000 Kã. Bylo vyplaceno 1 529 790
Kã náhrad za v˘kon funkce odborného lesního hospodáfie a 59 412 Kã náhrad za v˘sadbu melioraãních a zpevÀujících dfievin.
Vydali jsme 314 rozhodnutí v oblasti státní památkové péãe a 440 stanovisek a sdûlení t˘kajících se památek a památko-
v˘ch zón, provedli jsme 595 místních ‰etfiení, jednání a kontrol a na tomto úseku uloÏili 4 pokuty v celkové v˘‰i 84 000 Kã.
Spravovali jsme mûstsk˘ útulek pro psy a opu‰tûná zvífiata, kam se v prÛbûhu roku umístilo 373 psÛ a 285 koãek; majite-
lÛm jsme zpût pfiedali 167 psÛ; do náhradní péãe jsme pfiedali 198 psÛ a 182 koãek. Ve spolupráci se ZOO Liberec jsme pfii-
pravili pfiechod útulku na tuto mûstskou pfiíspûvkovou organizaci.

ODBOR SPRÁVNÍ
22 pracovníkÛ (vedoucí: Bc. Jitka ·tíchová)

Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend obãanské správy, zapsali jsme 3 132 prvotních zápisÛ do matriãních knih a provedli
dal‰ích 29 000 matriãních úkonÛ, z toho 6 838 vyfiízen˘ch Ïádostí o v˘pis z rejstfiíku trestÛ; pfiipravili jsme 561 svatebních
obfiadÛ a 26 obfiadÛ sloÏení státoobãanského slibu a pfiedání listin o udûlení státního obãanství âeské republiky. Ovûfiili jsme
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29 602 podpisÛ a listin. Provedli jsme 14 866 zmûn v údajích evidence obyvatel; zajistili jsme vydání 28 662 obãansk˘ch prÛ-
kazÛ, projednali jsme 2 672 ztrát a odcizení obãansk˘ch prÛkazÛ, zajistili vydání 18 235 cestovních dokladÛ a projednali 
992 ztrát a odcizení cestovních dokladÛ.

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉâE
56 pracovníkÛ (vedoucí: Bc. Pavla âervinská)

Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend sociální péãe v pfienesené i samostatné pÛsobnosti. V rámci sociálnûprávní ochra-
ny dûtí jsme evidovali 9 931 rodin, 115 dûtí v ústavní v˘chovû a 619 nezletil˘ch klientÛ kurátorÛ pro mládeÏ, zastupovali
jsme 1 024 dûtí u soudních jednání a v zájmu nezletil˘ch vykonali 4 407 náv‰tûv. Dále jsme vedli v evidenci 71 dûtí v pûs-
tounské péãi a 108 dûtí ve v˘chovû jiného obãana neÏ rodiãe. V rámci poradenské ãinnosti jsme uskuteãnili 11 akcí, kter˘ch
se zúãastnilo 304 klientÛ (sociálnû-v˘chovné víkendy, sebezku‰enostní pobyty, letní táborové soustfiedûní a ve spolupráci
se Zdravotním ústavem Liberec „Stezka zdravé v˘Ïivy“, víkendové setkání pûstounsk˘ch rodin).
Zajistili jsme ve‰keré zákonné podklady a posouzení pro v˘platu dávek v celkové v˘‰i 105 578 046 Kã; ve vûcech dávek

jsme pfiijali 6 590 Ïádostí, vydali 12 944 rozhodnutí a provedli 1 320 ‰etfiení. Vydali jsme 649 prÛkazÛ mimofiádn˘ch v˘hod
zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm. Vykonávali jsme funkci opatrovníka u 15 osob omezen˘ch nebo zbaven˘ch zpÛsobilosti
k právním úkonÛm. Zaji‰Èovali jsme vymáhání neprávem vyplacen˘ch dávek sociální péãe a pfiíspûvku na v˘Ïivu dítûte pfii
neplnûní vyÏivovací povinnosti rodiãe.
Pfiipravili jsme podklady pro pfiidûlení 102 bytÛ v obecním majetku, z toho 39 bytÛ zvlá‰tního urãení a v 420 pfiípadech jsme
provedli dal‰í úkony (v˘mûny, pfiechody nájmÛ, potvrzování Ïádostí o pfiidûlení druÏstevních bytÛ, které byly postaveny se
státní dotací, upomínky dluÏníkÛm, uzavfiení splátkov˘ch kalendáfiÛ atd.). V prosinci 2005 jsme pfiidûlili prvních 28 „starto-
vacích“ bytÛ postaven˘ch se státní invenãní dotací pro pfiíjmovû vymezené osoby. Zajistili jsme vyklizení 7 domÛ pfiidûle-
ním náhradních bytÛ (âeské mládeÏe 314, Franti‰kovská 177, Oldfiichova 178, Tkalcovská 46, Máchova 159, Josefinino údolí
9, Barvífiská 726). Zaji‰Èovali jsme správu bytÛ a nebytov˘ch prostor v majetku SML.
Byla zaloÏena spoleãnost Vefiejnû prospû‰né práce Liberec, o. p. s., která od fiíjna zamûstnávala 10 osob na vefiejnû pro-
spû‰né práce. Pokraãoval proces Komunitního plánování sociálních sluÏeb v Liberci (ustanovení ‰esti pracovních skupin,
fiídící skupiny, distribuce dotazníku pro poskytovatele sociálních sluÏeb). Realizovali jsme T˘den seniorÛ 2005, protikufiác-
kou soutûÏ Zaãal jsi? PfiestaÀ!, pfiedvánoãní setkání seniorÛ, III. roãník soutûÏe v rychlolezení Liberecká karabina, kulturní
odpoledne národnostních men‰in Îijeme tady. Na projekty v oblasti prevence jsme získali dotace v celkové v˘‰i 2 026 550 Kã
(Terénní sociální práce v Liberci, Mûstsk˘ kamerov˘ systém – I. etapa Vratislavice nad Nisou, Ukazatele okamÏité rychlos-
ti, Letní táborové soustfiedûní, Sebezku‰enostní roãní cyklus, Rozvojové partnerství Hefaistos – SML vstoupilo do projektu
Sociální ekonomika jako partner). Spravovali jsme Romské komunitní centrum (RKC) a dal‰í zafiízení v návaznosti na pre-
venci kriminality (Jakub, skatepark aj.). RKC mimo sociálnûprávního poradenství realizovalo také celou fiadu jednorázov˘ch
akcí (fotbalové turnaje, dûtská odpoledne, hudební a taneãní vystoupení aj.). Uzavfieli jsme 41 smluv s Ïadateli o dotaci ze
Zdravotního a sociálního fondu statutárního mûsta Liberec. Z tohoto fondu bylo rozdûleno 1 020 000 Kã. Zaji‰Èovali jsme pro-
voz 9 klubÛ seniorÛ.

ÎIVNOSTENSK¯ Ú¤AD
16 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. Jifií Kovaãiã)

Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend Ïivnostenského úfiadu v pfienesené pÛsobnosti státu, aÈ uÏ se jednalo o registraci
Ïivnostensk˘ch oprávnûní a souvisejících dokumentÛ vãetnû jejich zmûn, správní fiízení podle Ïivnostenského zákona nebo
Ïivnostenské kontroly. Úfiad ve své spádové oblasti (30 obcí) obhospodafiuje pfies 36 000 podnikatelsk˘ch subjektÛ a ve svém
archivu spravuje více jak 65 000 spisÛ. Na základû povûfiení eviduje Ïivnostensk˘ úfiad i zemûdûlské podnikatele podle
zvlá‰tního zákona.
V roce 2005 vzniklo 1 039 podnikatelsk˘ch subjektÛ, bylo vydáno 2 942 nov˘ch Ïivnostensk˘ch oprávnûní, pfieru‰eno bylo
2 919 Ïivností a zru‰eno 780 Ïivností. Správní oddûlení vydalo 593 správních rozhodnutí a ve správním fiízení uloÏilo 
71 pokut v celkové hodnotû 131 500 Kã. Kontrolní oddûlení uskuteãnilo 883 kontrol a uloÏilo 263 blokov˘ch pokut v celkové
v˘‰i 319 500 Kã. Vyfie‰eno bylo 50 do‰l˘ch podnûtÛ a stíÏností.
V prÛbûhu roku jsme museli zajistit fiadu zmûn, vypl˘vajících ze zmûn Ïivnostenského zákona a zafiazení nûkter˘ch Ïivnos-
tí. V druhé polovinû roku jsme se zaãali pfiipravovat na aplikaci nového správního fiádu. Podle usnesení vlády pokraãoval
zku‰ební provoz Centrálních registraãních míst pro podnikatele v rámci projektu „Zjednodu‰ení administrativy pro podni-
katele“. Pro lep‰í komfort pro podnikatele pfii placení správních poplatkÛ jsme zavedli moÏnost platby pomocí terminálÛ na
platební karty.

ODBOR DOPRAVY
29 pracovníkÛ (vedoucí: Ing. Pavel Rychetsk˘)

Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon dopravních agend v pfienesené pÛsobnosti. Silniãní úfiad vyhotovil 1 496 rÛzn˘ch vyjádfiení
a stanovisek a 1 010 rozhodnutí (uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí, pfiipojení pozemkÛ, povolení pfiekopÛ, le‰ení, záborÛ pozemkÛ
jak pfii stavební ãinnosti, tak pfii kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcích). Dopravní úfiad v oblasti taxisluÏby vydal
111 rozhodnutí a stanovisek a 175 dokladÛ o pfiidûlení evidenãního ãísla k vozidlu taxisluÏby. Zpracovali jsme 3 898 doprav-
ních pfiestupkÛ s vydáním rozhodnutí. Vydali jsme 12 664 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, 398 mezinárodních fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
a vyzkou‰eli 2 608 uchazeãÛ o fiidiãské oprávnûní. Provedli jsme 36 488 úkonÛ v registru vozidel. Vydan˘m rozhodnutím
jsme k provozu na pozemních komunikacích schválili 2 096 individuálnû dovezen˘ch, pfiestavûn˘ch nebo vyroben˘ch vozidel.


