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VáÏení obãané mûsta Liberce,
rok 2006 patfiil k tûm, které se v Ïivotû Magistrátu mûsta Liberec dají s trochou nadsázky oznaãit za
zlomové. Nemám tím pfiednû na mysli tu skuteãnost, Ïe na ãinnosti úfiadu se odrazily zmûny spoje-
né s komunálními volbami. To je zcela pochopitelné a pfiirozené, jakkoli se takfika dennodennû set-
kávám s názorem, podle mne naivním a nesmysln˘m, Ïe úfiad by mûl b˘t nepolitick˘ a zaloÏen˘ na
ãisté byrokracii. Pokud hovofiím o zlomu v Ïivotû na‰eho úfiadu, myslím tím zmûnu podstatnû vût‰í,
která po mnoha letech doslova naruby obrátila organizaci a práci magistrátu. Tou zmûnou bylo
postavení nové magistrátní budovy v historick˘ch zdech b˘valé knihovny, v samém centru mûsta,
vedle historické radnice. Prakticky se jednalo o vybudování vÛbec první úfiadovny ‰ité „na míru“
magistrátu od dokonãení historické radnice v roce 1893! Do nové budovy byly sestûhovány odbory,
s nimiÏ se liberecká vefiejnost a vefiejnost z na‰eho celého správního obvodu st˘ká nejãastûji, tedy
zejména odbory vykonávající tzv. státní agendy. Musím fiíci, Ïe rozhodování o postavení nové budo-

vy nebylo jednoduché, zvlá‰tû v té souvislosti, Ïe mûsto muselo utratit své peníze na stavbu pro v˘kon ãinností, které
nepfiedstavují správu mûsta samotného, ale pfienesenou správu státu. Nicménû pfiesto jsem rád, Ïe zastupitelé nakonec zfií-
zení nové budovy podpofiili, neboÈ tím nejen ulehãili vefiejnosti pfiístup k úfiadu, ale siln˘m vedlej‰ím efektem byla i záchra-
na tfiech historicky cenn˘ch budov v samém centru Liberce.
Otevfiení nové magistrátní budovy pfiedstavuje zakonãení první etapy reformy liberecké mûstské správy. Reformy, na jejímÏ
poãátku byl pfiebujel˘ úfiad nastûhovan˘ v mnoha chátrajících budovách a obsluhující vefiejnost dva dny v t˘dnu. První etapa
pfiinesla sníÏení poãtu úfiedníkÛ o pûtinu, roz‰ífiení úfiední doby na v‰echny dny v t˘dnu a koncentraci pracovi‰È do nové
budovy s pfiepáÏkami a prÛhledn˘mi kanceláfiemi. V na‰ich ãesk˘ch podmínkách se jedná opravdu o jakousi malou úfiední
revoluci, ale musím fiíci, Ïe jinak jde o stav, kter˘ je v fiadû zemí standardem. Chtûl bych proto na tomto místû podûkovat
v‰em, ktefií se na jeho vytváfiení v na‰em úfiadû v roce 2006 podíleli. Vá‰

Ing. Jifií Kittner, primátor

Pfiichází projekt Otevfiené mûsto
V roce 2006 pro‰el Magistrát mûsta Liberec velkou zmûnou spoãívající v otevfiení Nového magistrá-
tu v dÛstojn˘ch zdech b˘valé knihovny na námûstí Dr. E. Bene‰e. Je aÏ pfiíznaãné, Ïe se jednalo
o návrat úfiadu do prostor, kde jiÏ v poãátku 20. století pÛsobily byrokraté starého mocnáfiství. A je
moÏná i symbolické, Ïe z mnohokrát pfiestavovaného rakousko-uherského úfiadu v Novém magistrá-
tu zÛstala pouze pfiekrásná fasáda a peãlivû zrestaurovaná zasedací síÀ s historick˘mi malovan˘mi
okny a secesním obloÏením. V‰e ostatní ustoupilo prÛhledn˘m stûnám nov˘ch kanceláfií, pfiepáÏkám
a pohodln˘m prostorám pro ãekající vefiejnost. PrÛhledná budova magistrátu se stala popudem pro
pfiípravu dal‰ího otevírání úfiadu. Záhy po jejím slavnostním otevfiení byly zahájeny pfiípravy na pro-
jektu Otevfiené mûsto. Ten by mûl maximálnû otevfiít informaãní zdroje magistrátu a díky nûmu by
mûl úfiad aktivnû komunikovat s obãany. JiÏ dva roky fungující informování ÏadatelÛ prostfiednictvím
SMS by mûlo b˘t roz‰ífieno prakticky na v‰echny agendy; zájemci si budou moci sledovat svoje vzta-

hy s mûstem Liberec a jeho úfiadem prostfiednictvím svého osobního úãtu, známého dnes napfiíklad z bank, zavést se chystá-
me sledování obûhu dokumentÛ, aby si kaÏd˘ Ïadatel po internetu mohl ovûfiit kde jeho Ïádost skonãila a jak se vyfiizuje.
Samozfiejmostí by mûlo b˘t sdílení v‰ech vefiejn˘ch dokumentÛ vytváfien˘ch magistrátem prostfiednictvím internetu, chystá
se i sdílení informací, fotografií a historick˘ch plánÛ z mûstsk˘ch archivÛ. Lze tedy odhadnout, Ïe pokud se podafií projít
v‰emi technick˘mi úskalími bezpeãného sdílení dat, bude projekt Otevfiené mûsto v dal‰ích letech podobnû v˘znamn˘ jako
otevfiení budovy Nového magistrátu v roce 2006.

JUDr. Marek ¤eháãek, tajemník MML

MAGISTRÁT
Magistrát mûsta Liberec (dále MML) vykonává správní ãinnost ve své pÛsobnosti pro 98 781 obyvatel mûsta Liberec (k 31. pro-
sinci 2006 âSÚ). ZároveÀ také pracuje jako povûfien˘ úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností pro dal‰ích 27 obcí, a tím MML slouÏí
jako správní orgán pro 135 611 obãanÛ. Bûhem roku 2006 mûsto Liberec pfiivítalo 593 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 obãa-
nÛ, 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.
Zmûny organizaãní struktury MML a personální statistika za rok 2006
S úãinností od 1. ledna 2006 schválila rada mûsta zmûnu a aktualizaci organizaãního fiádu a organizaãní struktury Magistrátu
mûsta Liberec. V rámci tohoto opatfiení byly vytvofieny nové funkãní náplnû odboru Ïivotního prostfiedí, stavebního úfiadu, odbo-
ru vnitfiního fiízení, odboru ekonomiky, technického odboru a odboru rozvojov˘ch projektÛ. ZároveÀ rada mûsta zru‰ila oddûlení
útulku pro zvífiata na odboru Ïivotního prostfiedí (pfievod na ZOO Liberec) a oddûlení státního stavebního dohledu na odboru sta-
vební úfiad. V rámci tûchto organizaãních zmûn do‰lo k dal‰ímu sníÏení poãtÛ zamûstnancÛ (zatímco k 31. 12. 2005 mûl MML
v fiádném pracovním pomûru 369 zamûstnancÛ, v mûsíci bfieznu 2006 na MML pracovalo 357 zamûstnancÛ a do ãervna 2006 se
tento stav sníÏil aÏ na 349 zamûstnancÛ).
V ãervnu 2006 schválila rada mûsta s úãinností od 1. ãervence dal‰í zmûnu organizaãního fiádu MML, kterou pozmûnila funkãní
a kompetenãní náplnû odboru kanceláfi tajemníka, odboru Ïivotního prostfiedí a odboru ekonomiky. Pfiitom na odboru Ïivotního
prostfiedí zru‰ila oddûlení ochrany pfiírody a krajiny a oddûlení státní památkové péãe a novû zfiídila oddûlení ochrany pfiírody
a památkové péãe a oddûlení ochrany lesÛ, pÛdy a myslivosti. Na odboru ekonomiky pak dále rada mûsta zru‰ila oddûlení sprá-
vy procesÛ.
K poslední zmûnû organizaãního fiádu do‰lo s úãinností od 1. fiíjna 2006, kdy rozhodnutím rady mûsta bylo na odboru kanceláfi
tajemníka novû zfiízeno oddûlení fiízení procesÛ a informací. V prÛbûhu roku 2006 docházelo i k dal‰ím dílãím personálním zmû-
nám, a to jak ke sníÏení poãtu zamûstnancÛ na nûkter˘ch odborech (napfi. pfii skonãení pracovního pomûru z podnûtu zamûst-



nance), tak i k jeho nárÛstu, vypl˘vajícího z oprávnûn˘ch poÏadavkÛ vedoucích odborÛ pfii zmûnách úkolÛ MML a pfii zmûnách
platn˘ch právních pfiedpisÛ. Ke konci roku 2006 dosáhl celkov˘ (fyzick˘) poãet zamûstnancÛ na MML 353 osob. PrÛmûrn˘ pfie-
poãten˘ poãet zamûstnancÛ v fiádném pracovním pomûru v roce 2006 ãinil 348 osob.
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 do poloviny roku
nám. Dr. E. Bene‰e 183/23, 184/22, 468/23 (Nov˘ magistrát) – od poloviny roku
Mariánská 369/4 (budova Kavárny Po‰ta)
ul. Jablonecká 41/27 (Liebiegova vila)
Dr. Milady Horákové 333/9 (budova mûstské policie)
tfiída 1. máje 108/48 (budova Uran)
ul. Masarykova 723/14, (Láznû císafie Fr. Josefa I.) – budova neslouÏí úfiedním úãelÛm, po dobu záchrann˘ch prací je v pfiímé sprá-
vû úfiadu
Úfiední doba
Stejnû jako v minul˘ch letech byla pracovi‰tû Magistrátu mûsta Liberec otevfiena vefiejnosti pût dní v t˘dnu. V pondûlí a ve stfie-
du jsou pak pracovníci magistrátu k dispozici obãanÛm aÏ do 18.00 hodin. Zavfieno pro vefiejnost je kaÏd˘ poslední pátek v mûsí-
ci v tzv. sanitární den.
Náklady na ãinnost Magistrátu mûsta Liberec
Náklady na provoz MML v roce 2006 byly vy‰‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr z dÛvodu zprovoznûní Nového magistrátu a konání par-
lamentních voleb, ãinily tak celkem: 29,5 mil. Kã
(Z toho náklady na opravy ãinily celkem: 11,3 mil. Kã)
Kapitálové investice do majetku SML slouÏícího potfiebám úfiadu celkem: 11,6 mil. Kã
Osobní náklady zamûstnancÛ (platy, odvody, ‰kolení, cestovné atd…) celkem: 137,3 mil. Kã
Náklady na ãinnost MML: 178,4 mil. Kã

Zajímavé projekty MML v roce 2006
Rekonstrukce Lázní císafie Fr. Josefa I. (b˘valé Mûstské láznû)
V roce 2006 bylo na opravu budovy vyãlenûno z rozpoãtu mûsta 10 milionÛ korun, z ãehoÏ bylo pouÏito 7,353 mil. korun. Z toho
jen 5 mil. korun bylo pouÏito na opravu stfie‰ní dfievûné konstrukce, krytiny a vnitfiního svodového systému de‰Èové vody.
Poãátkem roku 2006 byla jiÏ vyklizena pÛda a II. suterén budovy. Celkem se z objektu do konce ledna odvezlo 20 velkoobjemo-
v˘ch kontejnerÛ pln˘ch nepofiádku. V prÛbûhu roku pak byly je‰tû kompletnû vyklizeny prostory I. suterénu, pfiízemí a I. nad-
zemního podlaÏí. âásteãnû bylo uklizeno okolí budovy, zãásti byly vyfiezány dlouholeté náletové dfieviny. Na základû dotace
Ministerstva kultury âR zahájilo mûsto Liberec v srpnu restaurování kamenné architektury v prÛãelí hlavního vstupu do lázní.
Tyto práce vãetnû o‰etfiení stavu, anal˘zy a prÛzkumu stály 1 298 385 Kã. V havarijním stavu s nebezpeãím zfiícení byla balust-
ráda nad hlavním vchodem vãetnû balkonu a svodového systému de‰Èové vody. Sanaãní a restaurátorské práce na balustrádû
byly zahájeny rovnûÏ v srpnu, v záfií pak oprava podesty balkonu a svodového systému. V‰echny tyto práce jiÏ byly ukonãeny.
Dokonãeny jsou rovnûÏ magistrátem objednané dokumentace, které poslouÏí jako podklady pro projektování finálního fie‰ení budo-
vy. Jedná se o kompletní zamûfiení objektu, stavebnû historick˘ prÛzkum, prÛzkumy stavu materiálÛ, expertní posudky a rozbory.
V roce 2007 by mûly b˘t vyklizeny vanové láznû a pfiízemí, upraveno a uklizeno okolí objektu. Mûsto poãítá se zaji‰tûním proti
zatékání do budovy a operativním fie‰ením hroutících se prvkÛ prozatím nezabezpeãen˘ch ãástí fasády a stfiechy. V roce 2007
byly vyãlenûny dal‰í finanãní prostfiedky na objekt lázní. VyuÏity budou na dal‰í etapu rekonstrukce stfie‰ní krytiny v ãásti smû-
fiující do Masarykovy tfiídy. Záchranné a zabezpeãovací práce na budovû (tj. generální rekonstrukce stfiechy) by mûly b˘t dokon-
ãeny v roce 2008.
Nov˘ magistrát mûsta Liberec
V zrekonstruované budovû b˘valé knihovny byl 30. záfií 2006 slavnostnû otevfien Nov˘ magistrát mûsta Liberce. Do nov˘ch pro-
stor byly pfiestûhovány odbory stavební úfiad, Ïivotní prostfiedí, Ïivnostensk˘ úfiad, odbor dopravy – oddûlení registrÛ fiidiãÛ
a fiidiãské prÛkazy, a odbor správní s oddûleními evidence obyvatel, cestovních dokladÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ. Dále jsou zde
umístûny pokladny a pfiepáÏky pro platbu poplatkÛ za odpady a psy. Na poãátku roku 2007 byla do Nového magistrátu pfiestû-
hována i ãást oddûlení matriky – ovûfiování a Ïádosti o v˘pisy z Rejstfiíku trestÛ. Novinkou je nainstalovan˘ vyvolávací systém,
kter˘ obsluhuje ve‰kerou pfiepáÏkovou agendu zpravovanou v této budovû. PrÛmûrnû se dennû na tûchto agendách odbavilo
1 400 obãanÛ. Novû se dále mohou obãané od poãátku roku 2007 objednávat na pfiepáÏky pfies internet.
Rekonstrukce Radniãního sklípku
Na konci roku 2006 byla dokonãena I. etapa rekonstrukce Radniãního sklípku. Byla zru‰ena b˘valá v˘ãepní ãást restaurace,
z které vznikl velk˘ multifunkãní sál, jenÏ bude slouÏit jako v˘stavní síÀ a sál pro kulturní a spoleãenské akce komorního typu.
V roce 2007 by mûla rekonstrukce pokraãovat II. etapou, která poãítá s úpravou prostor b˘valého Parlamentu. Zde se v budouc-
nu poãítá s galerií, Malou v˘stavní síní a dokonce s men‰í vinárnou ãi kavárnou. Novû tak mohli obãané mûsta nav‰tívit Radniã-
ní sklípek 13. prosince 2006 u pfiíleÏitosti prodejní v˘stavy vánoãních v˘robkÛ.
Liberecká mûstská karta
V roce 2006 zaãala první distribuce karet mezi obãany. Od jejího vzniku do konce roku poÏádalo o Libereckou mûstskou kartu pfii-
bliÏnû 47 tisíc lidí. V prosinci bylo vydáno více neÏ 43 tisíc karet, pfiiãemÏ necelá polovina slouÏí lidem v mûstské dopravû. Od
roku 2007 se lhÛta pro zhotovení karty zkrátila z 21 na 7 dnÛ od podání Ïádosti. Klientské centrum navíc karty vydává v rámci
kapacitních moÏností na poãkání, a to za nezmûnûnou cenu 140 korun. Na poãkání jsou jen v˘mûny karty z dÛvodu ztráty, zcize-
ní nebo zmûny osobních údajÛ.

ZPRÁVA O âINNOSTECH JEDNOTLIV¯CH ODBORÒ MML
Poãty pracovníkÛ odráÏejí stav na konci roku 2006. ZmiÀovány jsou jen hlavní aktivity odborÛ.
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1. ODBOR KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU
– 4 pracovníci (vedoucí odboru: Mgr. Anna Vere‰ãáková)
Zab˘vá se komplexní kontrolou v oblasti samostatné pÛsobnosti, vesmûs se jedná o kontrolu vyuÏívání vefiejn˘ch prostfiedkÛ
a hospodafiení s nimi a audit ãinností a postupÛ uvnitfi Magistrátu mûsta Liberec. V roce 2006 odbor provedl celkem 26 kontrol,
z toho bylo 13 interních auditÛ, 9 vefiejnosprávních kontrol u pfiíspûvkov˘ch organizací v pÛsobnosti statutárního mûsta Liberec
a 4 vefiejnosprávní kontroly u ÏadatelÛ o vefiejnou finanãní podporu nebo u pfiíjemcÛ vefiejné finanãní podpory. U 10 kontrolova-
n˘ch subjektÛ bylo uloÏeno opatfiení k nápravû v souladu se zákonem o finanãní kontrole. Celkem byly zkontrolovány finanãní
toky na stranû vefiejn˘ch pfiíjmÛ i v˘dajÛ ve v˘‰i 268 mil. Kã. Odbor se podílel na kontrolní ãinnosti pfii fie‰ení stíÏností obãanÛ
a rovnûÏ se úãastnil kontrolních akcí v souãinnosti s kontrolním v˘borem.

2. ODBOR KANCELÁ¤ PRIMÁTORA
– 13 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Jolana ·ebková)
Odbor kanceláfi primátora má dvû oddûlení, ve kter˘ch v roce 2006 pracovalo celkem 13 pracovníkÛ. Obû oddûlení na sv˘ch ãin-
nostech vût‰inou participovala. V˘jimeãnû je nûkterá náplÀ specifická jen pro jedno oddûlení. Samostatnou náplní oddûlení
sekretariátu primátora je pracovní diáfi primátora a jednotliv˘ch námûstkÛ a s tím spojená setkání s obãany, politiky, podnikate-
li a vefiejností. Samostatnou náplní druhého oddûlení je napfiíklad pfiíprava Zpravodaje liberecké radnice.
Pracovníci kanceláfie primátora bûhem roku 2006 realizovali 48 protokolárních pfiijetí (vãetnû tlumoãení). Mezi nejdÛleÏitûj‰í
zajisté patfiila náv‰tûva prezidenta a první dámy âR, udûlení Medaile mûsta Milanu Uherkovi, pfiijetí úãastníkÛ XX. ZOH v Turí-
nû, pfiijetí vojensk˘ch pfiedstavitelÛ státu NATO, pfiijetí kanadského velvyslance, udûlení bojového praporu a ãestné stuhy 
31. brigádû radiaãní, chemické a biologické jednotky, slavnostní otevfiení Nového magistrátu, slavnostní odhalení skulptury
Ptáci pfied radnicí, slavnostní odhalení Památníku obûtem komunismu a mnoho dal‰ích akcí. Bûhem tûchto protokolárních pfii-
jetí, která se vût‰inou konala v radniãních prostorách, mûli pracovníci na starost zajistit vhodné a pfiíjemné zázemí k jednáním,
coÏ se jim dafiilo na profesionální úrovni. Pracovníci odboru také zaji‰Èovali rÛzné akce t˘kající se Ïivota magistrátu jako napfií-
klad: Benefiãní koncert v Severoãeském muzeu, Ples primátora v Domû kultury, Libereck˘ jarmark na námûstí pfied radnicí
a Oslavy Je‰tûdu. Oddûlení tiskové, vnûj‰ích vztahÛ a propagace mûsta se zab˘valo nejen redakãním zpracováním Zpravodaje
liberecké radnice, ale také napfiíklad Ïádostmi o uÏití loga a znaku SML a propagací mûsta v tiskovinách a na internetov˘ch strán-
kách.

3. ODBOR ROZVOJOV¯CH PROJEKTÒ
– 10 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ladislav Fuchs)
Ze státních dotaãních programÛ jsme v roce 2006 získali dotace:
Regenerace panelového sídli‰tû Rochlice – 4 000 000 Kã – MMR âR
„Úãelové neinvestiãní dotace na zaji‰tûní bydlení azylantÛ na území âeské republiky“ – 1 680 000 Kã – MV âR
Z· Broumovská – 30 000 000 Kã – MF âR
MS 2009 – 61 364 000 Kã – M·MT âR 
Cyklotrasa Liberec–Mní‰ek, etapa cyklostezka: Krásná Studánka–Fojtka–hranice k.ú. Liberec – 1 010 000 Kã – SFDI âR
Rekonstrukce chodníkÛ ul. Generála Svobody – 3 456 000 Kã – SFDI âR
Z prostfiedkÛ Libereckého kraje jsme získali dotaci na: MS 2009 – 57 500 000 Kã, M· Klá‰terní – Herní prvky – 500 000 Kã
Z prostfiedkÛ Mûstského fondu rozvoje bydlení byly podpofieny projekty ve v˘‰i 8 500 000 Kã v lokalitû Horská, Pavlovice, St. Harcov.
Z prostfiedkÛ EU jsme získali finanãní podporu na projekty:
Letní promenáda Libercem (SROP) – celkové náklady projektu: 1 083 260 Kã
Studie proveditelnosti Láznû Interreg III âR – SASKO – celkové rozpoãtové náklady projektu: 390 500 Kã
Byla také podána Ïádost na prostfiedky z Finanãního mechanismu EHP/ Norsko na 1. etapu rekonstrukce Mûstsk˘ch lázní.
Dále statutární mûsto Liberec prostfiednictvím odboru rozvojov˘ch projektÛ podpofiilo projekty Technické univerzity v Liberci
ãástkou 1 000 000 Kã. Odbor dále zaji‰Èoval proces povolování a schvalování prodejních míst, stánkÛ a pfiedzahrádek. Za rok 2006
bylo projednáno 68 Ïádostí. Za rok 2006 jsme pfiispûli do rozpoãtu mûsta ãástkou 116 827 827 Kã (v˘nosy z trÏeb, z nájmu, pro-
deje pozemkÛ, nemovitostí a v˘nosy z reklamních nosiãÛ, pfiijaté dotace).
Z toho nejvût‰í pfiíjmy:
Pfiíjmy z prodeje pozemkÛ: 82 665 637 Kã
(z toho pfiíjem za prodeje pozemkÛ v ul. Budy‰ínská 3 547 000 Kã, v PZ Sever 52 680 350 Kã a firmû Discovery 791 000 Kã)
Pfiíjmy z prodeje pozemkÛ s budovou: 21 777 700 Kã
Pfiíjmy z pronájmu pozemkÛ: 5 577 192 Kã
Parking knihovna: 40 297 Kã
Reklama: 725 039 Kã
Jiné v˘nosy: vratka DPH od FÚ (projekt Z· Husova) – 1 119 786 Kã
Z v˘dajové ãásti rozpoãtu roku 2006 z celkové ãástky 127 939 500 jsme nejvíce finanãních prostfiedkÛ pouÏili na v˘stavbu fotba-
lového hfii‰tû TJ Sokol Doubí ve Vesci – 19 500 000 Kã, MS 2009 – pfiíprava, realizace a v˘kupy pozemkÛ – 60 158 265 Kã.

4. ODBOR EKONOMIKY
– 50 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ing. âenûk Svoboda)
Odbor ekonomiky pracoval podstatnou ãást roku 2006 ve sloÏení:

oddûlení rozpoãtu a financování
oddûlení informaãní soustavy
oddûlení poplatkÛ a daní
oddûlení controlingu a anal˘z zdrojÛ
oddûlení majetku mûsta
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Pracovníci tohoto odboru zaji‰Èovali:
– pfiípravu rozpoãtu SML, jeho zmûny, sledování prÛbûÏného naplÀování jednotliv˘ch rozpoãtov˘ch poloÏek, platební styk, komu-

nikaci s bankami a poji‰Èovnami, sledování finanãních ukazatelÛ
– kontrolu, likvidaci a úhradu ve‰ker˘ch faktur SML, inventarizaci majetku mûsta, úãetní likvidaci nepotfiebného majetku,

pokladní ãinnost, komplexní úãetnictví mûsta, v˘kazy pro krajsk˘ úfiad a dal‰í orgány státní správy, rozbory hospodafiení mûsta,
daÀovou agendu SML

– správu místních poplatkÛ za systém sbûru odpadÛ, z provozování hracích automatÛ, ze psÛ, z rekreaãních objektÛ, za zábor
vefiejného prostranství apod.

– ve spolupráci s odborn˘mi útvary pfiípravu rozpoãtu pfiíspûvkov˘ch organizací SML, vyhodnocování jeho naplÀování pfiípadnû
jeho operativní zmûny, pfiípravu rozpoãtu a majetkoprávních operací s obchodními spoleãnostmi, jejichÏ zakladatelem nebo
v˘znamn˘m podílníkem je statutární mûsto Liberec

– správu a údrÏbu nemovitého majetku mûsta, prodej pozemkÛ, budov i jednotliv˘ch bytÛ
Pfies odbor ekonomiky byly realizovány daÀové pfiíjmy mûsta v hodnotû více jak 1 200 mil. Kã, nedaÀové pfiíjmy ve v˘‰i témûfi 
49 mil. Kã a z prodeje majetku odbor zajistil pfiíjmy v hodnotû vy‰‰í neÏ 658 mil. Kã. V závûru roku 2006 pro‰el odbor zmûnami
souvisejícími se zmûnami organizaãní struktury celého úfiadu. Oddûlení poplatkÛ a daní bylo dislokováno do odboru právního
a z odboru ekonomiky byl vyãlenûn nov˘ odbor majetku mûsta, kter˘ je ãlenûn na oddûlení majetkov˘ch vypofiádání a oddûlení
privatizaãních projektÛ.

5. ODBOR STRATEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE

– 12 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ing. arch. Jaroslav Bílek)
âinnost odboru byla zamûfiena na aktualizaci územnû plánovacích podkladÛ, aktualizaci regulaãních podmínek staveb a na
vytváfiení vhodn˘ch podmínek pro investiãní ãinnost. Byla zpracována zadání pro zmûny územního plánu a zadání pro zpraco-
vání dílãích ovûfiovacích urbanistick˘ch studií na plochy rozvoje bytové a obãanské v˘stavby a pro projekty v oblasti dopravy.
Pokraãovala pfiíprava podkladÛ pro fie‰ení nového mûstského okruhu – studie portálu tunelu, oponentní posudek, pokraãovalo
fie‰ení v koridoru obchvatové komunikace, pfiíprava projektu Regiotram i posouzení rozvoje kolejov˘ch tras. V souladu s legisla-
tivními poÏadavky pokraãovaly energetické audity budov ve vlastnictví obce. Byl kladen dÛraz na problematiku posuzování pod-
nûtÛ ke zmûnám územního plánu mûsta a na zpracování dal‰ích územnû-plánovacích podkladÛ zabezpeãujících organizovanou
stavební ãinnost v rozvojov˘ch územích. Posuzovali a konzultovali jsme investiãní zámûry a rozvojové projekty z hlediska soula-
du s platn˘m územním plánem a z hlediska územních souvislostí, funkãních náleÏitostí a rozvojov˘ch nárokÛ.
V˘raznû jsme se podíleli na tvorbû geografického informaãního systému pro mûsto, pfiedev‰ím ve vazbû na územní plán a na
zadání strategick˘ch a rozvojov˘ch dokumentÛ mûsta. Do fáze zku‰ebního provozu byla dotaÏena 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 ÚPN mûsta. V oblasti vzdû-
lávání byl kladen dÛraz na pfiípravu úfiedníkÛ na novou legislativu v oblasti územního plánování, 4 pracovníci sloÏili úspû‰nû ZOZ
a 7 pracovníkÛ pro‰lo ‰kolením nového stavebního zákona. V prÛbûhu roku do‰lo téÏ k personálním zmûnám ve vedení odboru
UK. Po dlouhodobé nepfiítomnosti vedoucího odboru UK Ing. arch. Bílka z dÛvodu nemoci, byl jmenován zastupováním této funk-
ce Ing. Milan Rada.

6. ODBOR PRÁVNÍ A VE¤EJN¯CH ZAKÁZEK

– 6 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Mgr. Jan Audy)
Zaji‰Èovali jsme právní sluÏbu a provádûli právní úkony související s ãinností statutárního mûsta Liberec. Vytvofiili jsme pro orgá-
ny mûsta 5 návrhÛ obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení. Vykonávali jsme ãinnost v oblasti zadávání vefiejn˘ch zakázek. V roce
2006 jsme zpracovali 62 vefiejn˘ch zakázek, na pfiípravû dal‰ích 8 jsme se spolupodíleli. Zastupovali jsme mûsto u 248 soudních
sporÛ. Za statutární mûsto Liberec jsme pro úãely správních fiízení vyhotovili 483 vyjádfiení.

7. ODBOR ·KOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

– 16 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Mgr. Pavel Kalous)
Odbor ‰kolství pÛsobil v roce 2006 prostfiednictvím oddûlení cestovního ruchu, kultury a sportu a oddûlení ‰kolství. Mûsto Libe-
rec jsme prezentovali na domácích i zahraniãních veletrzích cestovního ruchu, aktivnû se podíleli na akcích pofiádan˘ch mûstem
Liberec – Libereck˘ jarmark, Dny evropského dûdictví, Je‰tûd 2006 apod. Jedním z na‰ich cílÛ byla prezentace mûsta formou
inzerce v ãasopisech cestovního ruchu a dále pak poskytování propagaãních materiálÛ a sluÏeb prostfiednictvím Mûstského infor-
maãního centra, které jen v roce 2006 nav‰tívilo cca 87 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.
Spravovali jsme síÈ ‰kol v celkovém poãtu 29 matefisk˘ch ‰kol s 2 420 dûtmi a 24 základních ‰kol se 7 540 Ïáky. PÛsobili jsme jako
metodick˘ orgán v oblasti ‰kolství a vytvofiili materiály pro rozpoãty ‰kol vãetnû komplexní v˘roãní zprávy v rámci pÛsobnosti
obce Liberec III (19 obcí správního obvodu). Spolupracovali jsme s kulturními a sportovními organizacemi vãetnû organizací zfii-
zovan˘ch mûstem - Divadlem F. X. ·aldy, Naivním divadlem, Botanickou zahradou a Zoologickou zahradou. Zaji‰Èovali jsme agen-
du tfií úãelov˘ch fondÛ (sportovního, kulturního a fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání) a uzavfieli jsme celkem 404 smluv na
poskytnutí úãelov˘ch dotací ve v˘‰i více neÏ 9 mil. Kã.
Pfiipravili jsme fiadu kulturních akcí, mezi nûÏ patfií napfi. Velikonoce 2006, Letní setkávání s divadlem, Letní kinematograf, Advent
2006 apod. Zajistili jsme 66 obfiadÛ k uvítání 593 libereck˘ch obãánkÛ. Slavnostního pfiedávání závûreãn˘ch vysvûdãení se v obfiadní
síni zúãastnilo pfii 82 obfiadech 1 609 absolventÛ z 20 ‰kol. V neposlední fiadû bylo na‰ím úkolem vedení Kroniky mûsta Liberec.

8. ODBOR VNIT¤NÍHO ¤ÍZENÍ

– 11 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ing. Jaroslav âech)
Cel˘ rok se odbor vnitfiního fiízení staral o zaji‰tûní provozu v‰ech budov magistrátu, vãetnû historické budovy radnice.
NejzávaÏnûj‰ím úkolem v‰ak bylo zprovoznûní budovy Nového magistrátu. Rekonstrukce budovy b˘valé knihovny, trvající 14 mûsí-
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cÛ, byla ukonãena v ãervnu 2006. V následujících dvou mûsících odbor zajistil pfiestûhování 142 pracovníkÛ ze 4 budov MML, a to
vãetnû kompletního vybavení a za podmínky minimálního omezení provozu úfiadu. Souãasnû s tím byly zprovozÀovány v‰echny
obsluÏné systémy nové budovy tak, Ïe 30. záfií 2006 mohl b˘t Nov˘ magistrát slavnostnû uveden do sluÏeb vefiejnosti.
V prÛbûhu tohoto roku se rozebûhly rekonstrukãní akce na budovû b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní. Objem proveden˘ch prací v roce
2006 dosáhl ãástky 7,353 mil. Kã. Práce budou pokraãovat i v roce 2007. V druhé polovinû roku byla zahájena rekonstrukce sute-
rénu historické radnice. V prosinci mohly b˘t prostory Radniãního sklípku slavnostnû pfiedstaveny vefiejnosti. Byla zahájena
i rekonstrukce a oprava kapliãky v Machnínû-Bedfiichovka, jejíÏ dokonãení je plánováno na kvûten 2007. V závûru roku 2006 byla
dokonãena rekonstrukce prostor Mûstského informaãního centra.
Po cel˘ rok byly dále zaji‰Èovány v‰echny sluÏby spojené s chodem magistrátu, mezi nûÏ patfií sluÏby autoparku, kopírovací sluÏ-
by, nákupy a v˘deje kanceláfisk˘ch potfieb, tiskopisÛ, razítek, vizitek. Technicky byla zaji‰Èována jednání rady a zastupitelstva
mûsta, servisní ãinnosti i pravidelné revize a opravy budov. Odbor se nemalou mûrou podílel i na zaji‰tûní podzimních voleb.
Pracovníci odboru se také podíleli na zaji‰tûní ãetn˘ch spoleãensk˘ch a kulturních akcí mûsta.

9. ODBOR TECHNICK¯
– 19 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Viktor Pokorn˘)
Komplexnû jsme zaji‰Èovali investiãní ãinnosti mûsta v hodnotû 408 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 zele-
nû. Pfiipravovali jsme zimní údrÏbu a letní ãi‰tûní komunikací, zfiizování a údrÏbu dopravního znaãení, svûtelné signalizace
a oznaãení ulic a námûstí. Peãovali o vefiejné osvûtlení a jeho údrÏbu.
Zab˘vali jsme se oblastí likvidace komunálního odpadu vãetnû jeho recyklace a umisÈování sbûrn˘ch nádob. Zajistili jsme ‰kole-
ní a propagaãní akce v oblasti ekologické v˘chovy zamûfiené na ãistotu mûsta, likvidaci odpadÛ a podíleli se na pfiípravû projek-
tu Stfiedisko ekologické v˘chovy.

V˘znamné akce a události v roce 2006 (v tis. Kã)
192 bytov˘ch jednotek Zelené Údolí II – 3. etapa 41 787
Rekonstrukce hlavní vûÏe liberecké radnice 4 917
Z· Broumovská – etapa III (z toho dotace 30 000 tis. Kã) 30 254
Z· Broumovská – slaboproud 213
Mûstsk˘ bazén, bezbarierov˘ pfiístup, toãité schodi‰tû 1 993
Opûrná zeì Husova 1 000
Opûrná zeì Dobrovského 1 000
Opûrná zeì ·umavská 500
Obnova parku Jablonecká 996
Komunikace Hubertova 2 000
Komunikace Nová Bosenská 4 272
Rekonstrukce ulic Suldovského, Bosenská, Harantova, Akátová 12 068
Chodník Gen. Svobody (z toho dotace 3 512 tis. Kã) 9 290
Oprava mostu Rumjancevova 12 767
ZV· Orlí zahrada 1 000
MS 2009 196 700

10. ODBOR KANCELÁ¤ TAJEMNÍKA
– 29 pracovníkÛ (pfiímo fiídí: JUDr. Marek ¤eháãek, tajemník MML)
Zaji‰Èovali jsme organizaci chodu celého úfiadu, byli jsme zázemím pro práci tajemníka magistrátu a navrhovali jím vydávané
interní pfiedpisy a koncepce (personální, umístûní v budovách, outsourcingové atd.).
Pfiipravovali jsme ve‰keré podklady ve mzdovû-personálních záleÏitostech zamûstnancÛ MML a zmûny spojené se sníÏením
poãtu pracovníkÛ; organizovali vyfiízení 61 písemn˘ch stíÏností a podnûtÛ; 4 petice; vyfiizovali dal‰í ústní dotazy a podnûty
obãanÛ.
Zaji‰Èovali jsme celou informaãní, spisovou a archivní sluÏbu magistrátu, odbavili 29 670 obãanÛ v recepci a Informaãním centru
radnice, obsluhovali elektronickou podatelnu a zaji‰Èovali sluÏby spojené se zavádûním elektronického podpisu. Organizovali
jsme technické zaji‰tûní pro jednání Rady mûsta Liberec a Zastupitelstva mûsta Liberec; poskytli servisní sluÏby pro zastupite-
le, radní, ãleny komisí a v˘borÛ.
Podíleli jsme se na fie‰ení krizov˘ch situací a jejich pfiedcházení; spravovali a v provozuschopném stavu udrÏovali pro ochra-
nu obyvatel perspektivní kryty CO. Ve spolupráci s odborem majetku mûsta jsme pfiipravili a uskuteãnili prodej nevyhovují-
cích mal˘ch krytÛ CO. Spolupracovali jsme se sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ na území mûsta Liberec; dokonãili jsme rekonstruk-
ci objektu historické hasiãské zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou, kter˘ bude nadále vyuÏíván jako víceúãelové ‰kolicí stfie-
disko pro jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Liberec. Dále jsme pfiipravili plány kompletních rekonstrukcí hasiãsk˘ch zbroj-
nic v Pilínkovû a Vratislavicích nad Nisou. Pokraãovali jsme v naplÀování koncepce obnovy mobilní poÏární techniky, podafiilo
se zakoupit dvû nové, vysoce v˘konné automobilové cisterny CAS znaãky Tatra 815 pro sbory v Pilínkovû a Vratislavicích na
Nisou. Pfiipravili jsme dotaãní projekty na nákup automobilov˘ch cisteren pro sbory v Horním Hanychovû a Machnínû. Dále
jsme pfiedloÏili upravenou koncepci obmûny hasiãské techniky, která byla schválena a má za cíl dokonãení této obmûny a zaji‰-
tûní vybavení v‰ech hasiãsk˘ch sborÛ mûsta moderní poÏární technikou. Dále bylo dokonãeno vybavení ãlenÛ v‰ech hasiã-
sk˘ch jednotek mûsta odpovídajícími ochrann˘mi pomÛckami pfii zásahové ãinnosti.
V roce 2006 jsme zabezpeãovali technické zprovoznûní informaãního vyvolávacího systému nové budovy magistrátu ve Fr˘d-
lantské ulici. Kanceláfi tajemníka dále kontrolovala plnûní smlouvy mezi Libereckou IS, a. s. (provoz informatiky) a mûstem
a zpracovávala koncept optimalizace oddûlení daní a pohledávek, jehoÏ v˘sledky budou zvefiejnûny v roce 2007. Vyfiídili jsme
1 234 pfiestupkÛ dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, v platném znûní.
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11. ODBOR DOPRAVY
– 31 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ing. Pavel Rychetsk˘)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon dopravních agend v pfienesené pÛsobnosti. Silniãní úfiad vyhotovil 1 273 rÛzn˘ch vyjá-
dfiení a stanovisek a 1 240 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 taxi-
sluÏby vydal 99 rozhodnutí a stanovisek a 144 dokladÛ o pfiidûlení evidenãního ãísla k vozidlu taxisluÏby. Zpracovali jsme
2 923 dopravních pfiestupkÛ s vydáním rozhodnutí. Vydali jsme 11 842 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, 192 mezinárodních fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ a vyzkou‰eli 2 970 uchazeãÛ o fiidiãské oprávnûní. Provedli jsme 38 929 úkonÛ v registru vozidel. Vydan˘m roz-
hodnutím jsme k provozu na pozemních komunikacích schválili 2 772 individuálnû dovezen˘ch, pfiestavûn˘ch nebo vyro-
ben˘ch vozidel.

12. ODBOR STAVEBNÍ Ú¤AD
– 26 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Miroslav ·imek)
ObdrÏeli jsme 9 313 podání, vydali 3 425 rozhodnutí (tj. o 475 rozhodnutí více neÏ v roce 2005), z toho 2 488 rozhodnutí (územ-
ních rozhodnutí, stavebních povolení, zmûn stavby pfied dokonãením, kolaudaãních rozhodnutí a zmûn v uÏívání) a 937 ostat-
ních rozhodnutí (nafiízení nezbytn˘ch úprav, zabezpeãovacích prací, udrÏovacích prací, odstranûní stavby apod.). Bylo vydáno
922 opatfiení stavebního úfiadu (tzv. nemání námitek, ovûfiení právního stavu § 104 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním fiádu (stavební zákon) apod.) a 1 410 stanovisek, vyjádfiení a dopisÛ. Bylo zpracováno a schváleno celkem 72 pod-
nûtÛ pro pofiízení zmûn územních plánÛ, z toho 31 zmûn územního planu mûsta Liberec a 41 zmûn územních plánÛ dal‰ích obcí,
pro které zaji‰Èujeme na základû dohody ãinnost pofiizovatele.

13. ODBOR ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
– 32 pracovníkÛ (vedoucí odboru: 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 868 souhrnn˘ch stanovisek jako dotãen˘ orgán státní správy. Vydali jsme 302 povolení k nakládání
s vodami a povolení vodních dûl, 168 povolení k uÏívání vodních dûl, 6 rozhodnutí o odstranûní stavby vodního díla, 26 roz-
hodnutí o dodateãném povolení stavby vodního díla, 103 rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úfiadu, 24 rozhodnutí
o schválení provozních a havarijních plánÛ, 1 rozhodnutí o schválení kanalizaãního fiádu, 9 rozhodnutí o schválení mani-
pulaãního fiádu, 5 rozhodnutí o stanovení kategorie vodního díla, 4 rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního
zdroje, 154 procesních rozhodnutí podle správního a stavebního fiádu. Pro‰etfiili jsme 32 havárií, provedli 60 vodoprávních
dozorÛ a v 6 pfiípadech vyslovili soulad s povodÀov˘m plánem. Pfiestupkov˘ch fiízení bylo vedeno 9 s celkovou ãástkou ulo-
Ïen˘ch pokut 5 000 Kã, bylo vedeno 1 správní fiízení o pokutû za jin˘ správní delikt, v˘‰e uloÏené pokuty ãinila 50 000 Kã.
Vydali jsme 163 souhlasÛ k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, 14 souhlasÛ k upu‰tûní od tfiídûní odpadÛ, evidovali jsme 11 648
dokladÛ o pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ a zpracovali 829 hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, realizováno bylo 24 kontrol
nakládání s odpady u pÛvodcÛ odpadÛ a vyfiídili 166 vlastních podnûtÛ a podnûtÛ od jin˘ch odborÛ, obãanÛ a dal‰ích subjektÛ.
V 15 pfiípadech byly udûleny pokuty za pfiestupek v celkové v˘‰i 17 500 Kã a ve 108 pfiípadech byly udûleny pokuty za jin˘ správ-
ní delikt na úseku nakládání s odpady rÛzn˘m podnikatelsk˘m subjektÛm v celkové v˘‰i 247 000 Kã.
V 56 pfiípadech jsme rozhodli o vymûfiení poplatku u stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v celkové v˘‰i 144 100 Kã
a v 19 pfiípadech o vymûfiení poplatku u mal˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í v celkové v˘‰i 42 100 Kã. V 25 pfiípa-
dech byla uloÏena pokuta za poru‰ení zákona o ochranû ovzdu‰í (fyzick˘m osobám i podnikatelsk˘m subjektÛm) v celkové v˘‰i
58 700 Kã. Dále bylo uskuteãnûno 18 kontrol dodrÏování povinností provozovatelÛ mal˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í a fie‰eno 19 podnûtÛ na zneãi‰Èování ovzdu‰í a obtûÏování koufiem.
Vydali jsme celkem 323 souhlasÛ s odnûtím pÛdy ze zemûdûlského pÛdního fondu (dále ZPF) a ve 28 pfiípadech uloÏili poplatky
za trvalé odnûtí pÛdy ve v˘‰i 415 069 Kã. Ve 119 pfiípadech jsme vyzvali vlastníky pozemkÛ k likvidaci plevelÛ. Rozhodnutí
v pochybnostech, zda se jedná o pozemek, kter˘ je souãástí ZPF, bylo vydáno ve 3 pfiípadech. Pfiestupkov˘ch fiízení bylo vedeno
17 s celkovou ãástkou uloÏen˘ch pokut 44 440 Kã. ¤ízení o pokutû za dal‰í správní delikty bylo vedeno 5 a v˘‰e uloÏen˘ch pokut
v tûchto pfiípadech dosáhla ãástky 12 500 Kã.
V oblasti lesního hospodáfiství jsme vydali 21 rozhodnutí o odnûtí lesních pozemkÛ nebo omezení jejich plnûní funkcí lesa
a uloÏili odvod poplatkÛ v celkové v˘‰i 46 877 Kã. Rozhodnutí o souhlasu s umístûním staveb v ochranném pásmu lesa a sou-
hlasu se schválením územnû plánovací dokumentace bylo vydáno 76. Udûleno bylo 15 v˘jimek podle lesního zákona a v 7 pfií-
padech jsme rozhodli v pochybnosti, zda se jedná o les. Dále jsme zaji‰Èovali v˘platy náhrad za v˘kon funkce odborného les-
ního hospodáfie, a to v celkové v˘‰i 1 595 291 Kã a zpracování lesních hospodáfisk˘ch osnov pro dosud nezafiízené pozemky
o v˘mûfie 16,6 ha.
Rozhodli jsme o uznání 1 honitby, bylo ustanoveno 11 mysliveck˘ch a 18 rybáfisk˘ch stráÏí a jmenováno 9 mysliveck˘ch
hospodáfiÛ. Bylo vedeno 47 fiízení o povoleních lovu zvûfie, která není normována nebo lovu poranûné zvûfie mimo dobu
lovu, 12 fiízení o povolení v˘stavy nebo svodu zvífiat. Zajistili jsme v˘stavu mysliveck˘ch trofejí a vydali 53 loveck˘ch líst-
kÛ.
Ve 453 pfiípadech jsme vydali rozhodnutí o kácení dfievin rostoucích mimo les, ve 30 pfiípadech vydali negativní rozhod-
nutí, ve 271 pfiípadech bylo vydáno rozhodnutí o náhradní v˘sadbû dfievin v celkovém mnoÏství 857 ks stromÛ a 10 689
ks kefiÛ. V 10 pfiípadech jsme rozhodli o zásahu do registrovaného v˘znamného krajinného prvku, v 15 pfiípadech o zása-
hu do v˘znamného krajinného prvku a ve 26 pfiípadech o zmûnû krajinného rázu. Byla vydána 2 rozhodnutí k roz‰ífiení
geograficky nepÛvodních dfievin, 2 rozhodnutí o stanovení podmínek odchylného postupu pfii ochranû ptákÛ, byl vyhlá-
‰en 1 památn˘ strom. V 16 pfiípadech jsme uloÏili sankce za pfiestupky a správní delikty na úseku ochrany pfiírody a kra-
jiny. Ve 2 pfiípadech bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Úfiadu mûstského obvodu Liberec-Vratislavice nad
Nisou. Vydali jsme 330 rozhodnutí v oblasti státní památkové péãe a 301 stanovisek a sdûlení t˘kajících se památek
a památkov˘ch zón, provedli jsme 611 místních ‰etfiení, jednání a kontrol a na tomto úseku uloÏili 2 pokuty v celkové v˘‰i
18 000 Kã.
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14. ODBOR SPRÁVNÍ
– 28 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Bc. Jitka ·tíchová)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend obãanské správy, zapsali jsme 3 090 prvotních zápisÛ do matriãních knih a vydali 
1 310 duplikátÛ matriãních dokladÛ. Pfiipravili jsme 525 svatebních obfiadÛ a 21 obfiadÛ sloÏení státoobãanského slibu. Vyfiídili jsme
52 Ïádostí o zmûnu jména nebo pfiíjmení. Ovûfiili jsme 33 435 podpisÛ a listin a odeslali 7 621 Ïádostí o v˘pis z Rejstfiíku trestÛ.
Provedli jsme 21 261 zmûn v údajích evidence obyvatel; zajistili vydání 22 081 obãansk˘ch prÛkazÛ, projednali 2 591 ztrát a odci-
zení obãansk˘ch prÛkazÛ, zajistili vydání 16 924 cestovních dokladÛ a projednali jsme 630 ztrát a odcizení cestovních dokladÛ.

15. ODBOR SOCIÁLNÍ PÉâE
– 56 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Bc. Pavla âervinská)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend sociální péãe v pfienesené i samostatné pÛsobnosti. V rámci sociálnûprávní ochrany dûtí
jsme evidovali 8 803 rodin, 116 dûtí v ústavní v˘chovû a 605 nezletil˘ch klientÛ kurátorÛ pro mládeÏ, zastupovali jsme 1 333 dûtí
u soudních jednání a v zájmu nezletil˘ch vykonali 4 883 náv‰tûv. Dále jsme vedli v evidenci 66 dûtí v pûstounské péãi a 172 dûtí
ve v˘chovû jiného obãana neÏ rodiãe; v rámci poradenské ãinnosti jsme uskuteãnili 18 akcí, kter˘ch se zúãastnilo 606 klientÛ
(pfiedná‰ky, sociálnûv˘chovné víkendy, sebezku‰enostní pobyty, letní táborové soustfiedûní, setkání pûstounsk˘ch rodin a setká-
ní jin˘ch fyzick˘ch osob neÏ rodiãÛ, ktefií mají ve v˘chovû dítû).
Zajistili jsme ve‰keré zákonné podklady a posouzení pro v˘platu dávek v celkové v˘‰i 117 062 065 Kã; ve vûcech dávek jsme pfii-
jali 6 196 Ïádostí, vydali 13 069 rozhodnutí a provedli 750 ‰etfiení. Vydali jsme 766 prÛkazÛ mimofiádn˘ch v˘hod zdravotnû posti-
Ïen˘m obãanÛm. Vykonávali jsme funkci opatrovníka 16 osob omezen˘ch nebo zbaven˘ch zpÛsobilosti k právním úkonÛm. Zaji‰-
Èovali vymáhání neprávem vyplacen˘ch dávek sociální péãe, pfiíspûvku na v˘Ïivu dítûte a bezúroãn˘ch sociálních pÛjãek.
V roce 2006 jsme pfiidûlili 53 obecních bytÛ, z toho 28 bytÛ zvlá‰tního urãení. V prÛbûhu roku jsme zkolaudovali 160 „startova-
cích“ bytÛ postaven˘ch se státní dotací pro pfiíjmovû vymezené osoby. Pfiidûlili jsme 138 „startovacích“ bytÛ a 19 upraviteln˘ch
bytÛ zvlá‰tního urãení. Z dÛvodu demolice jsme zajistili vyklizení domu U KfiíÏového kostela 278 pfiidûlením náhradních bytÛ.
Zaslali jsme oznámení o nav˘‰ení nájemného dle zák. ã. 107/2006 Sb. u 395 bytov˘ch jednotek. V 7 bytov˘ch jednotkách jsme
ukonãili nájem bez pfiivolení soudu z dÛvodu hrubého poru‰ení mravÛ, neplacení nájemného apod. Podali jsme 11 Ïalob o pfiivo-
lení soudu k v˘povûdi z nájmu bytu. Zaji‰Èovali jsme správu bytÛ a nebytov˘ch prostor v majetku SML.
Realizovali jsme projekty v oblasti prevence kriminality zamûfiené na Ïáky II. stupnû základních ‰kol zfiizovan˘ch statutár-
ním mûstem Liberec. Jednalo se o projekt „Díky za Ïivot“ – jarní a podzimní ãást. Celkem se projektu zúãastnilo 1 150 ÏákÛ
6. aÏ 9. tfiíd základních ‰kol. Celkové náklady na projekt ãinily 106 480,50 Kã. O dotaci jsme poÏádali Libereck˘ kraj, kter˘
pfiispûl z Grantového fondu ãástkou 30 000 Kã. Dal‰í projekt „Lezeme s Jakubem“ byl realizován na lezeckém trenaÏéru
Jakub v areálu Armády âeské republiky ve Svojsíkovû ulici v Liberci. Projekt byl zamûfien na dûti, mládeÏ a ‰irokou vefiej-
nost a poãet náv‰tûvníkÛ dosáhl v˘‰e 4 837. Celkové náklady na projekt ãinily 424 285,50 Kã. O dotaci jsme poÏádali Libe-
reck˘ kraj, kter˘ pfiispûl z Grantového fondu ãástkou 20 000 Kã. V rámci tohoto projektu se uskuteãnil IV. roãník lezecké sou-
tûÏe pro dûti „Liberecká karabina“. Dále projekt Terénní sociální práce ve vylouãen˘ch lokalitách (3 terénní pracovníci), pro-
jekt Preventivní streetwork (3 pracovníci), projekt Romské komunitní centrum v Liberci. Na realizaci tûchto projektÛ jsme
získali dotace v celkové v˘‰i 463 475 Kã. Zaji‰Èovali jsme provoz Skate parku v Liberci a realizovali celou fiadu soutûÏí a akcí –
protikufiácké PfiestaÀ a vyhraj!, Tahle mÛÏe b˘t tvá poslední!, Îijeme tady (kulturní odpoledne národnostních men‰in), Mini
Street Fest I., fotbalové turnaje, dûtská odpoledne, vystoupení hudebních a taneãních krouÏkÛ aj.
Uzavfieli jsme 49 smluv s Ïadateli o dotaci ze Zdravotního a sociálního fondu statutárního mûsta Liberec. Z tohoto fondu bylo roz-
dûleno mezi Ïadatele 1 013 950 Kã.
Zaji‰Èovali jsme ãinnost spoleãnosti Vefiejnû prospû‰né práce Liberec, o. p. s., která zfiídila 20 vefiejnû prospû‰n˘ch míst. V rámci
Komunitního plánování sociálních sluÏeb v Liberci byl schválen radou mûsta 1. návrh Komunitního plánu sociálních sluÏeb
v Liberci na období 2006–2009, také byl vydán Katalog poskytovatelÛ sociálních sluÏeb v Liberci. V oblasti péãe o seniory jsme
realizovali „T˘den seniorÛ 2006“ a pfiedvánoãní spoleãenské odpoledne pro seniory z domÛ s peãovatelskou sluÏbou a z klubÛ
seniorÛ. V roce 2006 bylo na území mûsta Liberec provozováno 9 klubÛ seniorÛ.

16. ODBOR ÎIVNOSTENSK¯ Ú¤AD
– 16 pracovníkÛ (vedoucí odboru: Ing. Jifií Kovaãiã)
Zaji‰Èovali jsme komplexní v˘kon agend Ïivnostenského úfiadu v pfienesené pÛsobnosti státu, aÈ uÏ se jednalo o registraci Ïiv-
nostensk˘ch oprávnûní a souvisejících dokumentÛ vãetnû jejich zmûn, správní fiízení podle Ïivnostenského zákona nebo Ïivno-
stenskou kontrolu. Úfiad ve své spádové oblasti (30 obcí) obhospodafiuje asi 35 000 podnikatelsk˘ch subjektÛ a ve svém archivu
spravuje více jak 65 000 spisÛ. Na základû povûfiení MML eviduje Ïivnostensk˘ úfiad i zemûdûlské podnikatele podle zvlá‰tního
zákona a vydává celostátní rybáfiské lístky.
V roce 2006 bylo vydáno 3 140 nov˘ch Ïivnostensk˘ch oprávnûní, pfieru‰eno bylo 2 782 Ïivností a zru‰eno 934 Ïivností. Na správ-
ních poplatcích vybralo oddûlení registrace Ïivností celkem 4 267 000 Kã. Správní oddûlení vydalo 510 správních rozhodnutí
a uloÏilo 33 pokut ve správním fiízení v celkové hodnotû 98 500 Kã. Kontrolní oddûlení uskuteãnilo 700 kontrol a uloÏilo 220 blo-
kov˘ch pokut v celkové v˘‰i 303 000 Kã. Vyfie‰eno bylo 73 do‰l˘ch podnûtÛ a stíÏností. Vydáno bylo 19 pfiíkazÛ pokut.
V prÛbûhu roku jsme museli zajistit fiadu zmûn, vypl˘vajících ze zmûn Ïivnostenského zákona a zafiazení nûkter˘ch Ïivností.
V druhé polovinû roku jsme pfiestûhovali úfiad do nov˘ch prostor v budovû nové radnice. Podle usnesení vlády zaji‰Èoval Ïivno-
stensk˘ úfiad funkci Centrálního registraãního místa pro podnikatele v rámci projektu Zjednodu‰ení administrativy pro podnika-
tele. Zavedeny byly v rámci tohoto projektu i jednotné registraãní formuláfie pro evidenci údajÛ jak pro Ïivnostensk˘ úfiad, tak
i pro ostatní úfiady – finanãní úfiad, okresní správu sociálního zabezpeãení a úfiad práce.


