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Vpádem okupačních vojsk Sovětského 
svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy 
se 21. srpen 1968 velmi neblaze zapsal 
do historie tehdejší Československé 
socialistické republiky.

Toto datum navždy zůstane velmi 
tragickým i pro samotný Liberec, 
kde zahynulo devět nevinných lidí 
a na padesát jich bylo těžce či lehce 
zraněno.

21. srpna 2008 i několik dalších 
dní si proto město Liberec připomene 
tyto historické události řadou akcí. 
Vz p o m í n k o v ý  h ap p e n i n g  b ud e 
zahájen pietním aktem v 9 hodin 
před budovou l iberecké radnice 
u pam átn í ku,  kde jsou natr va lo 
z a z n a me n á ny  ob ě t i  s r p no v ý c h 
ud á los t í  rok u  19 6 8 .  Da l š í  a kce 
proběhnou v Severočeském muzeu či 
v Galerii U rytíře.

Veškeré další podrobnosti budou 
zveřejněny v  sr pnu na běžných 
plakátových plochách a na webové 
adrese Statutárního města Liberec 
www.liberec.cz. 

Tragické datum
SRPEN 1968

Město Liberec hostilo 6.–8. června na 
sto návštěvníků z nizozemského měs-
ta Amersfoort v rámci oslav 15. výročí 
partnerské spolupráce.

Organizátoři připravili společně 
s amersfoortskými kolegy pestrý kul-
turní i sportovní program, na kterém 
se podíleli umělci a občané obou měst.

Páteční slavnostní koncert, ora-
torium Carla Orffa Carmina Burana 
v podání Europery – Jugendorchester 
& Jugendchor, který zahájil současně 
oslavy i festival „Nisa – řeka, která 

nás spojuje“, byl zakončen velkolepým 
ohňostrojem.

Sobotní dopolední program probí-
hal na různých místech centra města 
a nenásilně se prolínal s vystoupeními 
festivalu Duhová bouře 2008. Kromě 
poslechu hudebníků opravdu pestrých 
žánrů si mohli občané Liberce zahrát 
šachy na obří šachovnici nebo tradič-
ním způsobem, vyzkoušet si schopnosti 
v malování se dvěma amersfoortskými 
malíři či si zabubnovat s hudebníkem 
z Karibiku.

Patnáctileté partnerství

4|9
15 hodin

VII. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 
se koná ve čtvrtek 4. září 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice

Náhodní chodci si při oslavách Liberec – Amersfoort mohli poslechnout 
Kennetha Olbinu při hře na djembe. Foto: Karel Kubát
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• Zastupitelé projednali druhé rozpoč-
tové opatření v letošním roce. V příjmo-
vé části zahrnuje zapojení přijatých do-
tací, odvody z hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací, vratky dotací 
nebo jejich vyúčtování a rovněž přijaté 
pojistné události nebo různé příspěvky. 
Výdajová část se naopak navyšuje jed-
nak o požadavky odborů nebo zapojení 
přijatých dotací. Mezi nejzajímavější 
plánované výdaje patří Integrovaný 
plán rozvoje města, příspěvek Židovské 
obci Liberec na vybudování památníku 
obětem holocaustu, Metropolitní síť ne-
bo provoz informačního systému ma-
gistrátu. Bezpochyby nejvyšší částkou 
zařazenou rozpočtovým opatřením do 
rozpočtu města je rekonstrukce mostu 
Letná v nákladech ve výši 26,6 milionu 
korun na realizaci rekonstrukce a 3,4 
milionu na projektovou dokumentaci. 
Z rozpočtu byla také podpořena akce 
Liberecko bez předsudků, nad rámec 
smlouvy poskytnuta podpora  kinům 

Lípa a Varšava (z důvodu nepřízni-
vého vývoje na trhu v letošním roce). 
Ve druhém rozpočtovém opatření se 
rovněž počítá se zapojením úspory za 
zimní údržbu do opravy komunikací. 
Uspořených 3,8 milionu korun město po-
užije na opravu komunikace Kralická.
• Rada města vzala na vědomí zprávu 
o činnosti a hospodaření organizace 
Kulturní služby Liberec, s. r. o., za rok 
2007, která od města získala příspěvek 
na provoz ve výši 4 872 200 Kč. Tyto 
finanční prostředky byly spotřebo-
vány v rámci provozu areálu, a to na 
aktivity v kulturní, společenské a re-
kreační sféře. Konkrétně se jednalo 
například o abonentní cyklus koncertů 
vážné hudby, provozování hudebních 
kurzů, pořady pro děti, přednáškovou 
činnost, malé divadelní formy, vystou-
pení začínajících hudebních interpretů 
a souborů, klubové kulturní pořady 
a alternativní klubovou kulturu, posky-
tování prostor a technického zázemí 

pro činnost spolků a občanských ini-
ciativ, provoz Dětského koutku nebo 
provoz Malé výstavní síně. V roce 2007 
byl spotřebován i příspěvek na běžnou 
údržbu a opravy (je součástí celkového 
příspěvku na provoz) ve výši cca 255 ti-
síc korun. V průběhu loňského roku bylo 
v Lidových sadech uspořádáno celkem 
469 akcí pro 106 000 návštěvníků, z če-
hož 40 akcí s návštěvností 10 600 lidí se 
uskutečnilo v zahradě.
• Konec prvního pololetí letošního 
roku byl jasným signálem pro pří -
pravu rozpočtu na rok příští. V této 
souvislosti radní projednali a schválili 
harmonogram jeho přípravy. Dokument 
počítá se započetím prací na přelomu 
června a července s tím, že první čtení 
rozpočtu by mělo proběhnout 16. září. 
Po druhém čtení a povinném zveřejnění 
návrhu se rozpočet dostane do konečné 
schvalovací fáze na zastupitelstvu, a to 
11. prosince.

(sd)

Zastupitelé města se ji ž letos 
v únoru zabývali peticí občanů za 
zachování městských specia l izo -
vaných zař ízení pro děti ve věku 
od 1 do 3 let. Po diskusi schválili 
z á měr zachovat takové za ř ízen í 
v ulici Holečkova a rada města po-
té navýšila jeho kapacitu z 25 na 35 
dětí. Rovněž schválila ceník úhrad 
za pobyt dítěte v tomto zař ízení , 
jehož provozovatelem je Centrum 

V městských jeslích se zvýší kapacita i cena za pobyt dítěte
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Nová právní úprava dává městům 
a obcím České republiky možnost míst-
ně upravovat výši daně z nemovitostí. 
K tomu je jim poskytnut tak zvaný míst-
ní koeficient, který určuje násobek zá-
kladní sazby daně. Koeficient je možné 
stanovit ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Většina 
samospráv se rozhoduje mezi koefici-
enty 2 nebo 3, výjimečně jsou ale také 
stanovovány koeficienty vyšší.

Liberečtí radní přijali úpravu, podle 
které by měl být ve městě pod Ještědem 
koeficient daně z nemovitostí pro příští 
rok ve výši 2. Konečné slovo v rozhodo-
vacím procesu měli zastupitelé, neboť 
výše koeficientu musí být určena obec-
ně závaznou vyhláškou. Radou předlo-
žený návrh zastupitelé schválili.

(ds)

Vyšší daň 
z nemovitostíNový veřejný park má vzniknout v lokalitě Janova Dolu. O část zahrady, která 

původně přináležela k bývalé mateřské škole, dlouhodobě usiluje nadace RABTEN. 
Jde o areál, který po zrušení tamní mateřské školy částečně získalo buddhistické 
sdružení. Na dotčené pozemky je zpracována studie na využití území, počítající 
se vznikem veřejně přístupného parku, avšak k její realizaci nikdy nedošlo.

Zahrada v době převodu nemovitosti na současné uživatele nebyla součástí 
proběhlé majetkoprávní operace, a tak je jejím vlastníkem stále město, které se 
zájemci o pozemky vyjednává řadu měsíců. Nyní se podařilo dospět k dohodě 
o vzájemných vztazích, kterou radní schválili a souhlasili i s uzavřením smlouvy. 
Dohoda spočívá v tom, že předmětné pozemky město nadaci pronajme za cenu 
1 Kč/rok, a to až do 30. 6. 2010 a nadace zde v této době zrealizuje záměr výstav-
by veřejně přístupného parku. Zároveň bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě za cenu 1 Kč na celou výměru plánovaného parku. Jednou z podmínek 
uzavření kupní smlouvy ale bude i nutnost vybudování a zpřístupnění parku, z če-
hož vyplývá, že k prodeji dojde pouze v případě realizace záměru, a to alespoň 
v minimální míře určené zpracovanou studií o využití území. Jestliže z realizace 
z nějakého důvodu sejde, majetkoprávní operace uskutečněna nebude a pozemky 
následně město nabídne k prodeji například ve veřejné dražbě.

Celková hodnota pozemků je podle znaleckého posudku cca 1,5 milionu korun 
a náklady na realizaci parku jsou studií o využití území vyčísleny na 2 miliony 
korun.

V Liberci vznikne nový veřejný park

zdravotn ích a soc i á ln ích služeb 
Liberec, neboť ceník z roku 2004 již 
neodpovídal skutečným nákladům. 
Další dvě zařízení v ulicích Husova 
a Údolní byla převedena pod škol-
ská zařízení.

Rodiče dítěte umístěného do za-
ř ízení Holečkova od 1. srpna 2008 
zaplatí paušální měsíční příspěvek 
1 000 korun, denní úhradu ve výši 
60 Kč za předpok ladu celoměsíč -

n í  doch á zky a s t ravné 50 Kč na 
den. Pro rodiny s př íjmem do 2,0 
násobku životního minima (pouze 
rodiče s trvalým pobytem na území 
Liberce) je denní úhrada stanove-
na na 30 Kč. Za dítě, které bude 
v zařízení pobývat 5 dnů v měsíci 
(4 hodiny denně), rodiče uhradí 60 
korun za hodinu a stravné ve výši 
50 Kč za den. 

(sl)

(kor)



Novou konc ep c i  hosp o d a řen í 
s městskými byty, která platí od 1. čer-
vence 2008, schválili radní města. Jak 
uvedl tiskový mluvčí liberecké radni-
ce, Martin Korych, je koncepce svým 
rozsahem prvním dokumentem svého 
druhu, který kdy v Liberci vznikl.

„Zahrnuje zejména legislativní změ-
ny, sjednocení terminologie, organi-
zační změny uvnitř magistrátu a při-
hlíží také k praktickým zkušenostem. 
Nejzásadnější novinkou v systému je 
úplné zrušení pořadníku na standard-
ní byty. Tento pořadník ve městě pod 

Ještědem již od 1. 6. 2003 nepřijímá 
nové žadatele, ale nyní bude zrušen 
úplně, neboť nový systém hospodaře-
ní s bytovým fondem počítá zejména 
s obsazováním bytů prostřednictvím 
výběrových řízení,“ upřesnil Korych.

Nová koncepce shrnuje definice 
druhů bytů v majetku města nebo 
postavených s podílem města, který 
zajišťuje vliv na obsazování těchto 
jednotek. Některé kategorie jsou 
zcela nové a jiné jsou již známé. Jde 
o kategorie: standardní byty a pod-
porované byty. Podporované byty se 
dělí na byty: a) startovací, b) s věc-
ně usměrňovaným nájemným, c) pro 
příjmově vymezené osoby, d) služeb-
ní byty, e) zvláštního určení – bez-
bariérové, upravitelné, f) v domech 
zvláštního určení – v DPS, g) byty 
na půl cesty, h) vstupní byty, i) níz-
kého standardu – poskytnutí přístřeší, 
j) noclehárna.

Statutární město Liberec v sou-
časnosti disponuje 477 standardními 
byty, z nichž 335 se nachází na území 
Liberce a 142 na území vratislavické-
ho obvodu. Bytů s věcně usměrňo-

vaným nájemným má město celkem 
257 a nacházejí se v objektech ulice 
U Sila. Dále má město 53 bytů pro 
příjmově vymezené osoby a dalších 
85 se staví v lokalitě Zelené Údolí, 38 
služebních bytů, 77 bytových jedno-
tek zvláštního určení (bezbariérové, 
upravitelné), v domech s pečovatel-
skou službou je 260 bytů a k nim 
po dostavbě v Zeleném Údolí přibu-
de dalších 149 bytových jednotek. 
Statutární město Liberec má rovněž 
k dispozici 3 byty na půl cesty. I zde 
se jejich počet zvýší o 10 nových. Po 
ukončení výstavby bude mít město 
v majetku i deset vstupních bytů. 
K ubytování slouží objekt v Kateřin-
ské ulici s kapacitou 12 ubytovacích 
jednotek. Tento objekt se využívá 
i jako noclehárna, kde je mužům 
k dispozici 6 lůžek a ženám tři.

Přidělování bytů probíhá na zá-
kladě schválených pravidel, která 
jsou dostupná i na webové stránce 

www.liberec.cz/formuláře/odbor 
sociá ln ích a zdravotn ích služeb/
pravidla pro přidělování bytů.

Dagmar Slezáková

O s m  u l i c  n o v ě  v z n i k l ý c h  n a 
území L iberce z ískává své nové 
názvy. Jejich vznik je podmíněn 
z e j m é n a  k o m e r č n í  i  p r ů m y s l o -
vou  v ý s t avb ou a  p o ž ad avek  na 
p o j m e n o v á n í  v z n e s l  s t a v e b n í 
úřad. Radní schvá l i l i  předložený 
mater i á l  pod le k terého vzn ikaj í 
u l ice:  Blatouchová ,  Sasanková , 
Hvozd í kov á  (v  oblas t i  koberco -
vé v ýstavby rod inných domů, k . 
ú. Vesec u Liberce) , K Viaduktu  
( s l e p á  p ř í s t up o v á  k omu n i k a c e 
z ul ice Tolstého k sol itern ím ob -
jektům, k. ú. Machnín) , Obchodní  
(v  o b c h o d n ě  p r ů m y s l o v é  z ó n ě 
SEV ER mezi u l icemi Ostašovská 
a  S vá rovsk á) ,  Rudol fova  (s lep á 
u l ice ,  od bo čka z  Kun rat ické do 
oblasti Na Rudě, k . ú. Vratislavice 
nad Nisou) , Krameriova  (v oblas -
t i výstavby rodinných domů pod 
u l ic í  Horská , k .  ú .  Ruprecht ice) , 
S koka nsk á  (v  ob l a s t i  v ý s t avby 
r o d i n n ý c h  d o m ů  m e z i  u l i c e m i 
K  B uc h a rc e  a  S á ň k a ř sk á ,  k .  ú . 
Horní Hanychov) .

Zastupite lé  města  na č er v no -
vém za sed á n í ,  p os led n í m před 
prázdninami, schvá l i l i  př idělen í 
dotací ze tř í městských fondů.

Rozpočet Fondu prevence SML 
na rok 2008 č ini l 200 000 korun. 
Do I I . kola výběrového ř ízení byly 
v řádném termínu podány dvě žá -
dosti . Zastupitelé dotaci př iděli l i 
Romskému občanskému sdružení 
Liberec v požadované výši 29 t i -
síc korun na projekt Sportem proti 
drogám – sociá lně patologickým 
jevům. Druhému žadatel i společ -
nosti Oberig dotace nebyla př idě -
lena. Na účtu fondu zbývá 16 900 
korun a př í š t í  zased á n í správn í 
rady rozhodne o využit í  zbylých 
prostředků.

Na rok 2008 byly fondu zdra-
ví  př iděleny f inanční prostředky 
ve  v ý š i  jed noho m i l ionu kor u n . 
V  r á m c i  v y h l á š e n é  I I I .  v ý z v y 
s uzávěrkou 30. 5. 2008 byl př ijat 
jeden projek t od Ty f loCentra ,  o. 
p. s., s požadavkem na dotaci ve 
výši 60 tisíc korun. Vzhledem k to -
mu, že v rámci I . a I I . výzvy byla 
ji ž rozdělena č á stka 960 000 Kč, 
z b ý v a l o  k  r o z d ě le n í  4 0  0 0 0  K č 
a 10 000 Kč, k teré tvoř í nevyčer-

NOVÉ ULICE 
DOSTALY JMÉNA

Zastupitelé posvětili rozdělení dotací
pané a vrácené prost ředky roku 
2007. Správní rada navrhla v rámci 
I I I . výzvy př idělit částku 45 tisíc 
korun Ty f loCentru,  o.  p.  s . ,  což 
zastupitelstvo akceptovalo.

Správní rada Sportovního fon-
du SML měla na letošní rok k dis -
p oz ic i  c e l kem 5  8 3 4  5 2 6  kor u n 
(vč e t ně  z ů s t at k u  z  rok u  2 0 0 7 ) . 
V 1., 2 ., 3., a 4. kole bylo rozděle -
no ze sportovního fondu 4 816 236 
korun. Pro páté kolo byla k dispo -
zic i  č á stka 1 038 249 korun. Do 
5 .  kola  bylo  pod á no 73 ž á dost í 
s  projek ty za 6 ,2 mi l iony korun 
a s celkovým požadavkem na př i -
dělen í dotac í  ve v ýši  2 596 650 
korun. Správní rada tohoto fondu 
u 19 ž á dost í  sh leda la nesrovna -
lost i ,  a  proto j im dotace nebyly 
př iděleny. Zbývajíc ích 54 žadate -
lů si mezi sebe rozděl í 1 035 600 
korun. Mezi úspěšnými žadatel i 
jsou např. Golf Club Liberec, který 
bude pořádat turnaj dětí a mláde -
že, dá le JudoClub Liberec použije 
dotaci na Mistrovstv í ČR , Spor t 
Aerobic L iberec na Mezinárodn í 
MČ R v  g y m nast ickém aerobi k u 
a step aerobiku.

(ds)
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Pokračování ze strany 1
V Komunitním středisku Kontakt 

pak proběhlo profesionální šachové 
utkání hráčů obou měst, které skončilo 
vítězstvím Liberce.

Oblastní galerie nabídla v odpoled-
ních hodinách neobvyklé operní před-
stavení našich hostů doplněné místním 
dívčím komorním sborem, zatímco Malé 
divadlo uvedlo představení mladých 
herců z Amersfoortu. V podvečer osla-
vy pokračovaly na nám. Dr. E. Beneše 
a bohatý kulturní program byl doplněn 
i kulinářským zážitkem. Návštěvníci si 
mohli zakoupit tradiční holandské po-
choutky ve stánku na náměstí nebo za-
jít na ochutnávku čerstvých palačinek 
vyrobených amersfoortským kuchařem 
v restauraci Ambiente. Zábava nekonči-
la ani v pozdních nočních hodinách a ti, 
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Patnáctileté partnerství
kdo vydrželi, si zatančili na rytmy salsy 
v hudebním baru Boogie nebo navštívili 
program Muzejní noci v Severočeském 
muzeu či Oblastní galerii Liberec.

Nedělní program se přesunul do zo-
ologické zahrady a plaveckého bazénu, 
kde se uskutečnilo volejbalové utkání 
obou měst. V areálu Lidových sadů 
se konaly dokonce divadelní a taneční 
workshopy. Návštěvníci si s velkou 
chutí vyzkoušeli exotické tance pod 
vedením zkušených tanečníků z Amer-
sfoortu. Oslavy se pomalu chýlily ke 
konci,  a tak v závěrečném programu 
plném hudby a tance si všichni účast-
níci užívali společných chvil s novými 
přáteli. Oslavy 15. výročí partnerské 
spolupráce se rozhodně zapíší do his-
torie partnerství obou měst.

Miluše Charyparová

Jednou z podmínek nutnou pro získá-
ní licence řidiče taxislužby je i vykonání 
zkoušky z místopisu. Magistrát města 
Liberce, jako obec s rozšířenou působ-
ností, tyto zkoušky vykonává a jako 
podklad pro svou činnost v tomto smě-
ru používá vyhlášku města stanovující 
postupy a podmínky vykonání zkouš-
ky. Tato vyhláška standardně vychází 
z příslušných právních předpisů.

Od 1. dubna letošního roku však 
vstoupila v platnost novelizace vy-
hlášky Ministerstva dopravy a spojů 
ČR, kterou se provádí zákon o silniční 
dopravě. Mimo jiné z ní nově vyplývá 
časové omezení již vydaného osvěd-
čení o výkonu zkoušky z místopisu. 
V souvislosti s touto legislativní změ-

Záměr vstupu města Jablonec nad 
Nisou do akciové společnosti Dopravní 
podnik města Liberec schválila rada 
města. Obě města mají společný zájem 
na rozvoji tramvajové tratě, která je dů-
ležitou dopravní spojnicí mezi oběma 
městy. Podle návrhu se Jablonec nad 
Nisou stane minoritním akcionářem a do 
společnosti vstoupí s kapitálem okolo 
deseti milionů korun. Podle libereckého 
primátora Jiřího Kittnera přinese vstup 
Jablonce oběma lepší vyjednávací pozi-
ci vůči kraji i státu ohledně financování 
veřejné dopravy, ale také možnost pruž-
ně reagovat na aktuální situaci v MHD. 
„Vytvoří stabilní prostředí uvnitř orga-
nizací i směrem ke konkurenci a také 
zprůhlední systém financování,“ dodal 
primátor.

V průběhu přípravných jednání byla 
dohodnuta zásada, že při vlastní orga-
nizaci dopravy bude platit, že pravidla 
MHD v Liberci i Jablonci budou i nadále 
určovány svrchovanou radou příslušné-
ho města. Po dobu letních prázdnin bude 
ředitel DPML, a. s., připravovat všechny 
příslušné podklady pro realizaci záměru 
a valná hromada se jimi bude zabývat 
opět v září.

V letošním roce dojde k rekonstrukci 
příjezdového a odjezdového tunelu na 
vlakovém nádraží v Liberci. Příjezdový 
tunel spolu s lávkou pro pěší byl v minu-
losti chodci hojně využívaným doprav-
ním spojením mezi Novým městem 
a Libercem III-Jeřábem. V současné 
době je ale přechod přes několikero 
kolejí nebezpečný, bariérový a hlavně 
technicky nevhodný.

Ve spolupráci s investorem této akce 
(Správa železniční a dopravní cesty, s. 
o.) však nyní došlo k dohodě o prodlou-
žení příjezdového tunelu až za kolejiště 
a začlení přístupových komunikací 
v majetku města do projektu. Přístupové 
komunikace v tomto případě předsta-
vují ulice Husitská a Cechovní, které 
jsou obě na pozemcích města, avšak ve 
špatném technickém stavu. Radní proto 
rozhodli o realizaci rekonstrukce obou 
ulic, a to v celkovém nákladu cca 3 mi-
liony korun. V rámci této částky dojde 
k opravě chodníků, veřejného osvětlení 
a opomenuty nebudou ani inženýrské 
sítě, u nichž je zejména nutné zajistit 
jejich ochranu.

Již čtvrtým rokem Česká pojišťovna, 
a. s., sleduje nehodovost v českých měs-
tech. Podruhé na základě meziročních 
výsledků vyhodnotila soutěž „Skokan 
roku ČP Indexu“. Město Liberec si z hle-
diska bezpečnosti polepšilo o osm pozic 
a mezi 13 krajskými městy v republice 
obsadilo 1. místo v počtu pozic, o které 

Nová pravidla zkoušek z místopisu
nou zastupitelstvo schválilo nové znění 
obecně závazné vyhlášky města, která 
v sobě nejen zohledňuje uvedenou změ-
nu, ale také technicky zjednodušuje vy-
konání zkoušky. Základní změny oproti 
platné úpravě jsou následující: zavádí 
se lhůta 10 let platnosti osvědčení; ruší 
se ústní část zkoušky a v písemné části 
se počet otázek zdvojnásobuje; snižuje 
se limit správných odpovědí na 70% 
a stanovuje se časový limit 60 minut na 
každou část. Zkouška bude prováděna 
formou elektronických testů a hodnoce-
ní bude prováděno automaticky s tím, 
že řidiči se výsledek zkoušky dozvědí 
ihned po jejím dokončení.

Schválená vyhláška vstupuje v plat-
nost 1. srpna 2008.

Město podpoří
opravu nádraží ČD

Záměr vstupu 
Jablonce do DPML

postoupilo v celkovém pořadí. Podle vý-
sledků soutěže je tak Liberec po Jihlavě 
druhým nejbezpečnějším krajským 
městem v ČR.

K dosažení tohoto výsledku se váže 
i finanční odměna ve výši 200 tisíc 
korun na další dopravně bezpečnostní 
opatření ve městě. Šek ve výši finanční 
odměny převzal ve čtvrtek 12. června od 
představitelů České pojišťovny primátor 
Jiří Kittner. Ten také podepsal darovací 
smlouvu. „Získané finanční prostředky 
město použije na vybudování přechodu 
pro chodce u ZŠ Sokolovská,“ řekl pri-
mátor. Chodci tak budou moci bezpeč-
něji přecházet křižovatkou Sokolovská- 
Vrchlického. Přechod bude realizován 
nákladem 360 tisíc korun. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Liberec Skokanem roku

(ks)

(mk)

(sl)



vyrobili zvířátka z nafukovacích balón-
ků a pak už se všichni sešli u ohně, kde 
si společně opekli vuřty a zazpívali za 
doprovodu kytary.

Víkendový pobyt zpestřil pěší výlet 
do Janova nad Nisou, kde se povozili dě-
ti i dospělí na bobové dráze. Pracovníci 
oddělení nabídli pomoc pěstounům 
při jejich náročném poslání, a ocenili 
tak péči o děti, které přijali do svých 
rodin. 
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A léta běží . . .
Jména seniorů, kteří oslavili naroze-
niny v červnu 2008, zajistila Komise 
pro občanské záležitosti.
9 0 le t  –  Věra  Č í ž kov á ,  Josef 
Vodička, Jaromíra Vomáčková, Anna 
Jásenská, Anna Brožová
91 let  – Mar ie Budská , Mar ie 
Riesnerová, Anna Litvanová
92 let – Jiřina Slívová
93 let – Jaroslav Nigrin, Marie 
Táboráková, Jindřiška Sadecká, 
Margita Valyaniová
95 let – Věra Nováková, Božena 
Hačecká
96 let – Ludmila Řezníčková

Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

Sbor dobrovolných hasičů v Růžodo-
le I. počátkem května uspořádal „Den 
otevřených dveří“ a děti z blízké MŠ 
„V Zahradě“ jako každý rok měly den 
v duchu bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Téma „Mámo, táto, přesvědč mě, že je 
tady bezpečně...“ však provázelo nejmen-
ší již 2 týdny předem. Námět nás zavedl 

Poutní  sezony ke sv.  Zdislavě 
z Lemberka a pěkného počasí využili 
liberečtí senioři. Osmadvacet z nich 
se 31. května vydalo po stopách sv. 
Zdislavy, která byla patronkou ro -
diny i Libereckého kraje, ve kterém 
navíc žila a pečovala o nemocné. 
Společně se seniory se na pěší túru 
vydala i náměstkyně primátora Naďa 

Oddělení kurátorské činnosti a odděle-
ní sociálněprávní ochrany dětí uspořádalo 
ve dnech od 22. do 25. 5. 2008 jarní spor-
tovní soustředění pro děti, které jsou v evi-
denci odboru sociální péče Magistrátu 
města Liberec.

Soustředění se zúčastnilo celkem 
šestnáct dětí ve věku 12–15 let, které byly 
ubytovány v areálu Autocampu Pavlovice 
v Liberci. Během pobytu přišli za dětmi 
pracovníci pořádkové jednotky Policie 
ČR, kteří je seznámili se svou činností 
a předvedli jim i praktické ukázky své 
práce. V pobytovém programu nechyběl 
také výlet na Ještěd. Děti navštívily také 
botanickou zahradu, na kolech zajely do 
Kryštofova Údolí a  na Buk Republiky u 
Chrastavy. Během pobytu děti pozná-
valy nová místa v okolí Liberce i nové 
kamarády. Cílem projektu bylo ukázat 
dětem různé formy trávení volného času, 
umožnit jim poznání sebe sama v nových 
situacích. Na jarní sportovní soustředění 
navázalo letní táborové soustředění, které 
děti od 30. června do 12. července prožívají 
v Albrechticích v Jizerských horách.

Poznávací pobyty  

Předškoláci prožili den s hasiči

Jozífková , ředitel Komunitního 
střediska Kontakt Michael Dufek 
a dobrovolníci z Českého červe-
ného kříže. Jedna skupina seniorů 
putovala za Zdislavou z Rynoltic, 
druhá ze Lvové. Na Lemberku na-
vštívili muzeum a poté pokračova-
li kolem Bredovského zámečku ke 
Zdislavině studánce.

Oddělení sociálněprávní ochrany 
dětí odboru sociální péče uspořádal 
ve dnech 7.–8. června 2008 v penzionu 
Arnika v Hraběticích v Jizerských ho-
rách víkendové setkání pěstounských 
rodin, a navázal tak na předchozí 
akce. Pobytu se zúčastnilo 10 pěs-
tounských rodin, pro něž byl připra-
ven odborný i volnočasový program, 
sestavený magistrátními úředníky. 
Odbornou pomoc poskytla pracovnice 
Pedogogicko-psychologické poradny 
v Liberci Mgr. Jana Hlavová a klinická 
psycholožka Mgr. Kateřina Krtičková, 
které předaly rodičům potřebné rady 
a pomohly jim řešit svízelné výchovné 
situace. Zatímco rodiče pracovali, pro 
děti byl připravený program ve skupin-
kách. Jednalo se o výtvarnou činnost 
a jízdu na koních. Večer si děti i dospělí 

Setkání pěstounských rodin

D. Mádrová a K. Riedlová

k objasnění nástrah nejen v oblasti bez-
pečnosti v mateřské škole, ale i doma, 
v dopravě, zkrátka v běžném životě. 
Bezpečnostní aktivity začaly cvičným 
požárním poplachem v mateřské škole 
a celou situaci skvěle zvládly nejen děti, 
pedagogové, ale i paní kuchařky s paní 
školnicí.

Hned na to nás už čekali dobrovolní ha-
siči v blízké požární zbrojnici. Na stano-
vištích děti pod profesionálním vedením 
prožívaly mimořádné situace, a tak každý 
z nich byl chvíli záchranářem na raftu, 
hasičem s proudnicí, členem týmu hasičů 
ve speciálně vybaveném hasičském autě 
„Růžena“, strojníkem na základně nebo 
pozorovatelem u hasičského zásahu.

Dopoledne bylo nejen plné zážitků 
a překvapení, ale úžasným souzněním 
dětí a obětavých hasičů. Abychom si vě-
řili a své dovednosti dokázali použít, brzy 
vše vyzkoušíme s maminkou a tátou při 
společném klání rodičovských týmů na 
zahradě mateřské školy.

A pak už opravdu můžeme říct: „Víme, 
jak na to!!!“ MŠ V zahradě Liberec

Senioři se vydali po stopách svaté Zdislavy

(okč)
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Na náměstí před libereckou radnicí se 
18. června konal Den komunitního pláno-
vání sociálních služeb. Tato akce přinesla 
jak pro organizátory, tak i pro veřejnost 
mnoho pozitivního.

Komunitní plánovači měli možnost si 
poprvé ověřit vzájemnou spolupráci na 
akci tohoto typu. Veřejnost se zase mohla 
seznámit s některými sociálními služba-
mi přímo u stánků na náměstí. Pro mno-
hé občany to byly vůbec první informace 
o sociálních službách a o komunitním 
plánování. Skutečnost, že informace toho-
to typu u veřejnosti chybí, je zohledněna 
i v Komunitním plánu sociálních služeb 
regionu Liberec, který v dubnu přijalo 
zastupitelstvo města Liberec. Jedním 
z jeho výstupů k realizaci je zřízení infor-
mačního centra – pracovně označováno 
jako SIC, kde bude veřejnosti poskytován 
kompletní informační servis o službách 
sociální péče a prevence působících v re-
gionu Liberec.

Zájem veřejnosti o SIC byl opětovně 
jednoznačně potvrzen i dotazníkovým 
šetřením v rámci Dne komunitního plá-
nování sociálních služeb. V nabídce slu-
žeb budoucího SIC bude poradenství při 
orientaci občana v aktuální tíživé situaci, 
základní poradenství ve vztahu k zákonu 
o sociálních službách, možnostech pomo-
ci a podpory, příspěvku na péči, dávkám 
sociální péče a státní sociální podpory. 
Občan zde bude informován o možnos-
tech řešení problémů za podpory sociál-
ních služeb z oblasti života rodiny, života 

Novou zahradou i upraveným parčíkem se může pochlubit ZŠ Vrchlického, 
kterou nechalo město Liberec vybudovat nákladem 1,2 miliony korun. V nové 
a krásné zahradě se nacházejí pěstební záhony, stromy, vodní nádrž s živočichy 
a vodními rostlinami, komposty, pergola a záhony z proutí. Vše slouží dětem 
pro ekologickou výchovu. Při otevření zahrady byl pro děti připraven zajímavý 
výukový program, který připravilo středisko Divizna při ZOO Liberec. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

O LIDECH S LIDMI
seniorů, zdravotně znevýhodněných, 
dlouhodobě nezaměstnaných, lidí se zá-
vislostmi, tedy občanů, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením.

Bude zde poskytováno bezplatné 
právní poradenství z oblasti občanského 
práva. Snahou tedy je, aby návštěvník 
dostal přímo na místě kontakt na konkrét-
ního poskytovatele nebo specializovanou 
poradnu a nemusel procházet náročným 
a nepříjemným zjišťováním možností 
na různých místech, způsobem „pokus 
– omyl“. V rámci tohoto centra budou pů-
sobit i terénní sociální pracovnici, a to pro 
situace, kdy nebude v možnostech občana 
navštívit SIC osobně.

V rámci SIC se předpokládá i vytvoření 
komunikačního systému mezi poskytova-
teli sociálních služeb, budou zde soustře-
děny informace o aktuálních volných ka-
pacitách, vyhledávání vhodného termínu 
možné konzultace ve specializovaných po-
radnách apod. Nabídku služeb SIC budou 
mít občané možnost využívat rovněž po 
telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím 
sebeobslužných webových stránek.

Cílem komunitního plánování v Liberci 
je vytvořit síť sociálních služeb odpovídají-
cí potřebám jeho občanů. Není to cíl lehce 
dosažitelný, ale pro jeho naplnění je spolu-
práce s veřejností základem.

S odstupem několika dnů je možné 
vyhodnotit tuto akci, jejím hlavním cílem 
bylo zvýšit informovanost občanů, jako ve-
lice potřebnou a přínosnou. Svědčí o tom 
i 256 vyplněných dotazníků.

Všem organizacím i jednotlivcům, 
kteří se na zajištění akce podíleli, patří 
velké poděkování.

Možnosti kontaktu:
Mgr. Jolana Strnadová, tel.: 485 312 212, 
e-mail: jolana.strnadova@ nemlib.cz
Mgr. Martin Kroll, tel.: 732 905 249, mar-
tin.kroll@volny.cz
Mgr. Vlasta Veverková, tel.: 777 243 500, 
vlasta.veverkova@email.cz
Bc. Simona Oravcová, tel.: 733 618 048, 
simona@ksk.liberec.cz
Petra Hrušková, tel.: 482 750 607, e-mail: 
cas@advaita.cz
Helena Štrofová, tel.: 603 487 060, 
e-mail: centru@arabela.wz.cz
Ing. Jana Pokorná, tel.: 739 662 647, 
e-mail:info@janapokorna.cz

Vzhledem k tomu, že společnost 
Liberecké výstavní trhy, a. s., nevlast-
ní žádné nemovitosti, kde by mohla 
svoji činnost realizovat, a nájemní 
smlouva na pronájem stávajíc ího 
areálu končila dne 30. 6. 2008, nebyly 
LVT schopny 1. 7. 2008 vyvíjet další 
činnost ohledně organizování výstav-
ních a veletržních akcí a pronájmu 
nebytových prostor. Jelikož nebyl 
také předložen žádný podnikatelský 
záměr, bylo radě města v působnos-
ti valné hromady navrženo zrušení 
společnosti, její vstup do likvidace ke 
dni 1. 9. 2008 a jmenování likvidáto-
ra. Rada města jako jediný akcionář 
společnosti Liberecké výstavní trhy, 
a. s., schválila zrušení společnosti 
k 1. 9. 2008 a schválila likvidátora, 
jímž je Josef Škrlík. 

(rz)

Liberecké výstavní 
trhy končí

(rz)
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Zdá se, že liberecká Liebiegova vila, 
známá také jako zámeček, stále nevy-
dala všechna svá tajemství. V zahradě 
vily je ukryt vchod do poměrně rozsáh-
lého protileteckého krytu. Dodnes se 
přesně neví, kdy byl kryt vůbec vybu-
dován a kým.

Některé prameny uvádějí, že se 
tak stalo již před druhou světovou 
válkou a nechal si jej vystavět maji-
tel vily Theodor von Liebieg mladší. 
V očekávání možných leteckých útoků 
nechal údajně přebudovat vinný sklípek 
v zahradě, v němž rodina ukládala ví-
na z vinic svého panství v německém 
Gondorfu, na protiletecký kryt, ve kte-
rém měl prý uloženy i zásoby potravin 
pro případ, že by rodina byla nucena 
se evakuovat ze zámečku. Potomci 
Liebiegů, kteří v zámečku jako děti za 
války žili, si ovšem na žádný takový kryt 
vůbec nepamatují!

Z dochovaných dokumentů lze jen 
vyčíst, že protiletecký kryt v dnešní 
podobě byl upravován až v 50. letech 
20. století, kdy sloužil jako nouzové 
podzemní zdravotnické pracoviště libe-
recké nemocnice, které bylo určeno pro 
část nemocničního personálu a některé 
pacienty. Jak z dokumentace vyplývá, 

Vstup do protileteckého krytu v za-
hradě Liebiegovy vily. Vystřídal mno-
ho majitelů, stále však není jasné, čí 
zásluhou se stal z vinného sklípku 
tlakově odolný kryt.

V závěru měsíce května bylo za 
přítomnosti poslance Parlamentu ČR 
Tomáše Hasila a náměstka primátora 
Ondřeje Červinky slavnostně předá-
no do užívání zrekonstruované hřiště 
u Základní školy Husova. V rámci pro-
gramu Výstavba školních hřišť se na 
jeho rekonstrukci finančně podílel stát 
dotací ve výši 3 miliony korun a měs-
to Liberec částkou 1,8 milionu korun. 
Nové hřiště si vyzkoušeli školáci ve 
fotbalovém zápase. 

Text a foto: Dagmar Slezáková
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ZÁHADA KRYTU U LIEBIEGOVY VILY
kryt zahrnoval i většinu původních 
podzemních prostor vinných a potravi-
nových sklípků.

Kryt postupem let vystřídal řadu 
majitelů. Sklepy patřily Theodoru von 
Liebiegovi, objekt rozšířeného krytu po 
2. světové válce patřil Okresnímu ústa-
vu národního zdraví. Pod jeho správou 
byly, dle tehdejších dokumentů, prove-
deny v letech 1957 a 1974 rozsáhlé re-
konstrukce krytu. Vlivem těchto úprav 
se kapacita objektu postupně zvýšila až 
na 300 osob. V roce 1991 je na základě 
hospodářské smlouvy převeden kryt 
i Liebiegova vila do vlastnictví akciové 
společnosti Textilana. Od roku 2005 
je pak majetkem Statutárního města 
Liberec. Město kryt převzalo ve velmi 
špatném technickém stavu, a proto 
dnes již nemůže sloužit původnímu úče-
lu. Je využíván jako sklad a zkušebna; 
v současnosti se uvažuje o vyčištění 
a zpřístupnění nejstaršího vinného 
sklepa, pečlivě vytesaného přímo do 
liberecké žuly.

I přesto, že podzemní protiletecký 
kryt již neslouží svému účelu, stojí za to 
objasnit záhadu jeho vzniku. Obracíme 
se tedy na vás, obyvatele Liberce, kte-
ří víte o historii a stavbě krytu více. 

Pokud máte zájem pomoci nám objas-
nit okolnosti vzniku krytu v zahradě 
Liebiegovy vily, případně jste ochotni 
zapůjčit fotografie či dokumentaci 
o jeho stavbě, kontaktujte prosím odd. 
krizového řízení, konkrétně Zuzanu 
Škodovou, na tel.: 485 244 835 nebo 
prostřednictvím e-mailu:
skodova.zuzana@mml.liberec.cz

Zuzana Škodová, 
oddělení krizového řízení

Jednou z novodobých tradic, která 
si našla mezi veřejností velký ohlas, 
patří akce „Oslavy Ještědu“, pořádaná 
Statutárním městem Liberec. Každý 
rok v červenci zavítají na Ještěd, domi-
nantu Libereckého kraje, stovky lidí, 
a to jak samotných Liberečanů, tak z ji-
ných míst republiky, aby si zasoutěžily, 
fandily sportovcům a nebo se staly jen 
konzumenty třídenního kulturního pro-
gramu. Letošní oslavy se konají také 
u příležitosti 35. výročí stavby století 
a jejich šestý ročník se tentokrát koná ve 
dnech 11. až 13. července a nese podtitul 
Zábava pro celou rodinu od rána do noci. 
Moderátorem třídenního programu je 
Marcela Augustová.

Slavnosti začínají v pátek 11. 7. vzty-
čením vlajky Ještědu a vyhlášením 
výsledků soutěže o vlajku Ještědu. 
Poté následují koncertní vystoupení M. 
Pavlíčka a K. Střihavky, Mendelbrotovy 
kostičky (Ester Kočičková), Varhana 
Orchestroviče Bauera – Filmový oka-
mžitý orchestr. V sobotu 12. 7. v 9 hodin 
startují soutěže – ve vynášení pivních 
sudů na Ještěd i pro ženy, Mt. Everest (8 
výstupů), soutěž stovkařů (100 výstupů 
na Ještěd), exhibiční závody bikerů. 

PŘIJĎTE SE POBAVIT NA JEŠTĚD
Odpoledne se představí EXOTS – vy-
stoupení nové rockové naděje z Jablon-
ce, uskuteční se Jízda barona Liebiega, 
návštěvníci zhlédnou ukázku záchranné 
akce na kabinové lanovce a pokřtěna bu-
de nová kniha Marka Řeháčka „Ještěd 
– průvodce návštěvníka hory“.

Večer začne v 21 hodin módní reality 
show Živé přízraky, poté bude promítnut 
v předpremiéře dokument J. Šmidmayera 
o rodině Formanů. Hlavním snímkem je 
slavný film Miloše Formana Goyovy 
přízraky.

V neděli se uskuteční rekordní výjezd 
veteránů na Ještěd, Veselá popelnice 

– exhibice výtvarníka Benedikta 
Tolara a workshop pro děti i dospělé 
o ceny akciové společnosti .A.S.A. 
Chráněná dílna Tulipán připravila 
prodej produktů klientů dílny a vý-
tvarný workshop pro děti i dospělé. 
Program dále zahrnuje Živé Goyovy 
přízraky, Draci na Ještědu, soutěže 
pro děti a jiné.

Sedačková lanovka v rámci ak-
ce 50 % sleva, v provozu pá a so: 
8.30–1.00, ne: 8.30–18.00

Kabinová lanovka v provozu pá 
a so: 8.30–1.00, ne 8.00–19.00, jízd-
né 60 Kč.



Rozsáhlá novela živnostenského zá-
kona, která přinese podnikatelům řadu 
změn, platí od 1. července letošního roku. 
Hlavním jejím cílem je další usnadnění 
vstupu podnikatelů do podnikání i sní-
žení administrativní zátěže podnikatelů 
v průběhu podnikání. Veškeré změny 
se ale dotýkají pouze vztahů podnikatel 
a živnostenský úřad, vztahy k ostatním 
úřadům, např. k finančnímu úřadu nebo 
Okresní správě sociálního zabezpečení 
zůstávají prakticky beze změny.

Jednou z podstatných změn je zru-
šení živnostenských listů a koncesních 
listin, jak na ně byli podnikatelé po řadu 
let zvyklí, tedy na živnostenská oprávnění 
na barevných tiskopisech s ochrannými 
prvky. Veškeré údaje o živnostenských 
oprávněních, jejich změnách, provo-
zovnách, odpovědných zástupcích atd. 
teď bude vydávat živnostenský úřad 
na výpisu ze živnostenského rejstříku. 
Dosud vydané živnostenské listy a kon-
cesní listiny zůstávají v platnosti i nadále 
a podnikatelé je mohou používat. Pouze 
při první ohlášené změně už nedostanou 
živnostenský list nebo koncesní listinu 
se změněnými údaji, ale pouze výpis ze 
živnostenského rejstříku. Původní lhůta 
pro vydání živnostenských listů do 15 
dnů se teď mění; od 1. července platí, že 
ohlášení nebo změnu zapíše živnosten-
ský úřad do živnostenského rejstříku do 
5 dnů a vydá podnikateli výpis.

Další podstatnou změnou je redukce 
počtu živností, sloučení některých živnos-
tí, přesun některých živností z koncesí do 
vázaných živností, z vázaných živností do 
řemeslných živností nebo přesun z váza-
ných živností do živnosti volné a zavede-
ní pouze jediné volné živnosti s názvem 
Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
Tato jediná volná živnost bude obsahovat 
80 oborů činností a podnikatelé si při 
ohlašování volné živnosti vyberou, které 
obory volné živnosti hodlají provozovat. Je 
samozřejmě možné další obory činností 
u živnosti volné v průběhu podnikání 
přihlašovat nebo měnit.

Pro usnadnění vstupu podnikatelů do 
podnikání byla provedena změna u po-

Liberecká ZOO se může pyšnit dalším chovatelským úspěchem, neboť se zde 
narodila samička vzácného nahura modrého (Pseudois nayaur). Nahury, kteří jsou 
také někdy nazýváni bharalové, přitom chová ZOO Liberec jako jediná zahrada 
v Česku, v rámci Evropy se vyskytuje jen v sedmi ZOO. Samička se narodila matce 
Lili (5 let) a samci Siangovi (8 let). Liberecká ZOO nahury chová od roku 2001, 
kdy samec a dvě samice dorazili ze ZOO v čínském Guangzhou. Od té doby se 
pod Ještědem narodilo již devět nahurů. V areálu obývají rozlehlou skalnatou 
expozici nad jezírkem ve výstupní části ZOO. Nahur je zapojen do chovu ohrože-
ných druhů světové fauny v rámci evropských plemenných knih (ESB), zároveň 
je zapsán v Červené knize ohrožených zvířat (RDB).

žadavků odborné způsobilosti u řeme-
slných živností. Dosud platil požadavek 
doložit k vyučení v oboru tři roky praxe 
nebo k maturitě v oboru dva roky praxe 
v oboru. Od 1. července se již nemusí 
při vzdělání v oboru (vyučení, maturita 
nebo vysoká škola) dokládat žádná pra-
xe. Při vzdělání v příbuzném oboru nebo 
k osvědčení o rekvalifikaci se musí doložit 
jeden rok praxe v oboru. Náhrada vzdělání 
šesti lety praxe zůstává zachována beze 
změny. Pokud podnikatel nesplňuje od-
bornou způsobilost, může podnikat s po-
mocí odpovědného zástupce. To je osoba, 
která požadavky na odbornou způsobilost 
splňuje, je plnoletá a bezúhonná a zaváže 
se na podnikatele v jeho podnikání dohlí-
žet. Dosud mohl být odpovědný zástupce 
ustanoven do funkce pouze pro dva podni-
katele, od 1. července může být ustanoven 
až pro čtyři podnikatele. Požadavky na 
odbornou způsobilost pro živnosti váza-
né a pro koncese jsou jako dosud uvede-
ny v přílohách k živnostenskému zákonu. 
Jako zbytečná administrativní zátěž bylo 
odstraněno ohlašování stánků jako pro-
vozoven. Nově byl v živnostenském zá-
koně zaveden pojem mobilní provozovna. 
To je provozovna, která je přemístitelná 
a není umístěna na jednom místě déle než 
tři měsíce. Taková provozovna se již ne-
musí nahlašovat živnostenskému úřadu, 
musí ale být označena tak jako doposud. 
Novela živnostenského zákona obsahuje 
ještě další změny pro ulehčení adminis-
trativy podnikatelům. Při zrušení živ-
nostenského oprávnění již nebude třeba 
doložit rozhodnutí – souhlas finančního 
úřadu s ukončením činnosti. Byla zrušena 
místní příslušnost živnostenských úřadů. 
Dosud platilo, že podnikatel si záležitosti 
živnostenského podnikání musel řešit 
na místně příslušném živnostenském 
úřadě podle svého trvalého bydliště ne-
bo sídla, pokud se jednalo o právnickou 
osobu. Nově si může podnikatel ohlášení 
nebo změny svého živnostenského pod-
nikání ohlásit na kterémkoliv obecním 
živnostenském úřadě bez ohledu na 
své bydliště. Přerušení živnostenského 
podnikání bylo dosud možné na dobu 
maximálně dvou let, i když opakovaně. 

Nově platí, že přerušení živnostenského 
podnikání může být oznámeno na libovol-
ně dlouhou dobu. Je samozřejmě možné 
kdykoliv v průběhu přerušení podnikání 
opět po ohlášení v živnosti pokračovat. 
Podnikatel již nemusí mít pro potřebu 
kontroly na provozovně svá živnostenská 
oprávnění.

Změněn bude také formulář (Jednotný 
registrační formulář) pro ohlášení 
živností nebo jejich změn. Formuláře 
budou k dispozici na přepážkách živ-
nostenských úřadů. Nově bude platit, že 
ohlášení a změny je možné provést pouze 
na formulářích vydaných ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Časem budou pře-
depsané formuláře i na internetu. Podání 
podle živnostenského zákona je možné 
provést rovněž prostřednictvím kontakt-
ních míst veřejné správy (CzechPoint).

Změny se dotknou i správních poplat-
ků za úkony na živnostenském úřadě. Za 
ohlášení živnosti při vstupu do živnosten-
ského podnikání se bude platit 1 000 Kč. 
Při tomto ohlášení je ale možné ohlásit 
libovolné množství živností v rámci 
tohoto jednoho správního poplatku. Při 
dalším ohlášení živnosti se bude platit 
poplatek 500 Kč. Stejné poplatky se budou 
platit i u koncesí. Při ohlášení změn (sídlo, 
bydliště, změna příjmení apod.) se bude 
platit správní poplatek 100 Kč. Přerušení 
živnostenského podnikání, pokračování 
v živnostenském podnikání nebo zřízení 
či zrušení provozovny bude jako dosud 
bez poplatku.

Ke změně došlo i v oblasti kontrolní 
činnosti a postihů za porušení živnosten-
ského zákona. Nově obsahuje živnosten-
ský zákon definici správních deliktů. Jsou 
zde přesně vymezeny přestupky a správ-
ní delikty, kterých se podnikatel dopustí 
při porušení jednotlivých ustanovení 
živnostenského zákona. Podrobně jsou 
k jednotlivých přestupkům a správním 
deliktům přiřazeny i sankce, které lze za 
porušení zákona uložit. Smyslem kontroly 
živnostenských úřadů ale není podnikate-
le trestat, spíše je přinutit plnit si své po-
vinnosti dané živnostenským zákonem. 

Ing. Jiří Kovačič, 
vedoucí živnostenského úřadu
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Otevřením budovy Nového magistrá-
tu byla pro občany a klienty stavebního 
úřadu zahájena nová služba v podobě 
informační kanceláře. Kancelář se na-
chází v prvním patře budovy, v č. dveří 
112 a veřejnosti je k dispozici v úřední 
době magistrátu. V této kanceláři jsou 
vždy přítomni odborní referenti-techni-
ci stavebního úřadu, kteří se na tomto 
pracovišti neustále střídají.

Tato forma komunikace stavebního 
úřadu s veřejností umožňuje efektivně 
zajistit kvalitní informovanost občanů 
po celou dobu úředních hodin a přitom 
zajistit podmínky referentům-techni-
kům pro nerušené řešení a administraci 
projednávaných žádostí. Magistrát jako 
celek nemá „neúřední dny“, a pokud by 
stavební úřad neměl zřízenu informační 
kancelář, museli by jednotliví technici 
neustále vyřizovat nahodilé návštěvy 
z řad veřejnosti. V takových podmín-
kách nelze vykonávat soustředěnou 
a odpovědnou činnost rozhodování. 
Informační kancelář není samoúčel-
nou bariérou mezi občany a referenty-
-techniky, ale je pomůckou sloužící ke 
zkvalitnění výsledného rozhodnutí, což 
je prvořadý zájem každého žadatele. 
Součástí je i vstup do podatelny sta-
vebního úřadu, kde je možné zaplatit 
správní poplatky, převzít vyřízené pí-
semnosti, opatřit jednotlivá rozhodnutí 

Liberecká radnice v současné do-
bě eviduje 7 úředních budov, avšak 
pouze v pěti z nich pracují zaměst-
nanci organizačně vedení právě pod 
Magistrátem města Liberec. Podle 
dlouhodobé koncepce nyní přichází 
čas na redukci počtu úředních bu-
dov, a to na celkový počet 4 objektů 
(historická radnice, Nový magistrát, 
Uran a Liebiegova vila). Uvolněny by 
tak měly být budovy Díla a pronajaté 
prostory u Kavárny Pošta. Prázdná 
je již budova donedávna využívaná 
Městskou polici í Liberec na ul ici 
Dr. M. Horákové.

Strategickým objektem je pro ma-
gistrát budova Uranu, ve kterém se 
zejména kvůli jeho příhodné poloze 
soustředí agendy sociálních oborů 
a sídlo zde má i městská policie. 
V těchto dnech je již vyklizeno také 
přízemí budovy, které dříve sloužilo 
jako komerční prostory. Bohužel bu-
dova Uranu je značně technicky do-
žitá, a i když je připravován projekt 

Pracovníci liberecké záchranné 
služby, členové Českého červe-
ného kříže, extraligoví hokejisté 
a fotbalisté, ti všichni 19. června 
před libereckou radnicí zájemcům 
vysvětlovali a učili, jak poskytnout 
první pomoc při náhlé zástavě obě-
hu. Patronem celé akce byl liberecký 
primátor Jiří Kittner, který si sám  
vyzkoušel postup při resuscitaci 
(viz snímek). „Vědět si rady při oži-
vování je velmi důležité, neboť díky 
této znalosti lze zachránit stovky 
lidských životů. Pravdou je, že lidé 
neodmítnou pomoc, ale bojí se nebo 
si nevědí rady. A proto je takových 
akcí rozhodně zapotřebí.“

doložkou právní moci a využít služby 
archivářky stavebního úřadu.

 Stavební úřad a jeho tři oddělení (od-
dělení územního plánování, územního
řízení a stavebního řádu) mají také 
snahu zrychl it doručování svých 
písemností, a proto bylo zahájeno 
i doručování přímo prostřednictvím 
elektronické pošty (písemnosti jsou 
opatřeny elektronickým podpisem pra-
covníků stavebního úřadu). Jedněmi 
z prvních, kteří přijímají takto zasla-
né písemnosti, jsou obce, jednotlivé 
odbory Krajského úřadu Libereckého 
kraje, dotčené orgány státní správy, 
jako např. Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje, Krajská hygienická 
stanice Libereckého kraje. Tuto formu 
komunikace je možné použít i ze stra-
ny veřejnosti, zejména žadatelů. Pro 
neformální věcné dotazy lze použít 
e-mailové adresy pracovníků, které 
jsou uvedeny na webových stránkách 
jednotlivých oddělení. Pro potřeby for-
málních podání a doručování v rámci 
stavebních a územních řízení je nutný 
elektronický podpis žadatele.

Stavební zákon, platný od 1. 1. 2007, 
změnil procesy a podmínky povolo-
vacích řízení a ohlášení. Odvrácenou 
stranou publikovaných „zjednodušení“ 
je přesun odpovědnosti na stavebníka 
a projektanta. Velice rozšířeným omy-

lem laické veřejnosti je představa, že 
úředník stavebního úřadu posuzuje es-
tetické, funkční a jiné vlastnosti povo-
lovaných staveb a následně určuje, jak 
se má stavba realizovat aby byla „hezká 
a správná“. To přináleží projektantům. 
Úředník hlavně kontroluje, zda stavbu 
navrhli a posoudili skutečně příslušní 
projektanti, zda jsou dodrženy právní 
normy včetně stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a nejsou stavbou 
poškozována cizí práva. V neposlední 
řadě kontroluje soulad stavby s vyda-
ným územním plánem obce, na jejímž 
území je stavba navrhována. Funkční 
a estetické podmínky staveb určuje 
územním plánem obec a nikoliv úřed-
ník.

Stavební úřad v souladu s potřeba-
mi žadatelů předal oblastní kanceláři 
Komory inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (ČKAIT) v Liberci struč-
ný přehled nejčastějších nedostatků 
dokumentací staveb, které předkládají 
stavebníci na našem stavebním úřadě. 
Partnerem stavebního úřadu v řízení 
totiž není projektant, ale stavebník. Do 
budoucna bude pravděpodobně obdob-
ná spolupráce s ČKAIT ještě rozšířena, 
čímž by se nejefektivněji zjednodušily 
procesy všem zúčastněným a hlavně 
stavebníkům. 

Adam Lenert, stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘAD 2008: ÚŘAD PRO STAVEBNÍKY

Magistrátních budov bude méně
na zateplení fasády a rekonstrukci 
obvodového pláště, podle odbor-
ných sdělení zřejmě nebude možné 
očekávat přidělení dotace na úřední 
budovu. Proto tajemník magistrátu 
nabídl alternativní řešení situace. 
Podle jeho plánu dojde do konce 
letošního roku k podstatnému 
vyklizení budovy Díla (odbor ma-
jetku města a odbor ekonomiky se 
přesunou do Liebiegovy vily, oddělní 
krizového ř ízení do budovy Uranu 
a vyřešit zbývá umístění Městského 
informačního centra). Stěhovat by se 
mělo i pracoviště evidence vozidel, 
které bude možné nově nalézt v již 
zmiňovaném přízemí budovy Uranu. 
Rekonstrukce přízemí Uranu proběh-
ne v rámci schváleného rozpočtu. 
Posléze dojde k privatizaci dvou uvol-
něných budov (bývalá městská poli-
cie a Dílo). Z těchto prostředků bude 
v konečné fázi financována nákladná 
rekonstrukce celého Uranu. 

Martin Korych, tiskový mluvčí
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Nová pravidla v oblasti požární 
ochrany staveb

Dnem 1. července 2008 nabyla 
účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách po-
žární ochrany staveb („vyhláška“), 
která mění přístup k navrhování, pro-
vádění a užívání z pohledu požární 
ochrany či bezpečnosti staveb.

Vyhláška mimo jiné stanovuje po-
žadavky na některé konkrétní druhy 
staveb, jako např. na rodinné domy 
a stavby pro individuální rekreaci, 
bytové domy, stavby ubytovacích 
zařízení, garáží, stavby k činnosti 
školy a školských zařízení atd. Nově 
je ve vyhlášce obsažen požadavek 
vybavit některé druhy staveb tzv. 
autonomní detekcí a signalizací 
požáru (hlásiče požáru) . Jedná 
se zejména o nové stavby rodinných 
domů, ubytovací zař ízení , stavby 
zdravotnických zařízení atd. (pokud 
není nutné instalovat elektrickou 
požární signalizaci). „Hlásič požáru“ 
musí odpovídat technickým normám. 

Ani červen se neobešel bez zásahu 
libereckých jednotek dobrovolných 
hasičů. Jednotky byly povolány do 
akce i několikrát během jediného dne. 
Celkově dobrovolní hasiči vyjížděli 
k 18 událostem, ve většině případů se 
jednalo o požáry.

Pohotově reagoval člen JSDH Horní 
Hanychov, který si při cestě do zbroj-
nice všiml hořícího automobilu v ulici 
Ještědská. Okamžitě vběhl do blíz-
kého penzionu, kde si vypůjčil hasicí 
přístroj a pokusil se vlastními silami 
uhasit požár. Na místo události vzápě-
tí dorazila také jednotka profesionál-
ních hasičů a kolegové z JSDH Horní 
Hanychov. Protože hrozilo nebezpečí 
exploze, hasiči evakuovali přilehlý 
prostor a uhasili vozidlo vysokotlakým 
proudem vody z cisternové stříkačky. 
Poté přesunuli automobil mimo komu-
nikaci a odstranili ze silnice vyteklé 
provozní kapaliny.

Odpoledne 12. června začalo hořet 
ve sklepních prostorách bytového do-
mu v Žitavské ulici. Na místo události 
dorazila kromě profesionálních hasičů 
a HZS Českých drah také jednotka 
dobrovolných hasičů z Růžodolu. Ve 
sklepě se zatím z neznámých příčin 
vzníti l starý nábytek a odpadky. 
Hasiči museli ke vstupu do sklepa po-
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Měla by na něm být značka „CE“, 
která garantuje, že výrobek odpovídá 
minimálním požadavkům evropských 
harmonizovaných norem. Důležité je 
kupovat výrobek se srozumitelným 
návodem k instalaci a použití v čes-
kém jazyce.

Podle vyhlášky musí být všechny 
rodinné domy a byty navrhované po 
1. červenci 2008 povinně vybaveny 
alespoň jedním přenosným hasi-
cím přístrojem s minimální hasicí 
schopností 34 A, samostatné gará-
že, pokud nejsou součástí jiné stavby, 
jedním hasicím přístrojem s mini-
mální hasicí schopností 183 B. Údaj 
o hasicí schopnosti musí být uveden 
na štítku každého prodávaného pře-
nosného hasicího přístroje. Vyhláška 
sice pro rodinné domy stanoví pře-
nosný hasicí přístroj na požáry typu 
A (požáry pevných látek), ale na trhu 
existují také přenosné hasicí přístro-
je splňující povinné minimum, které 
mají universální hasicí náplň urče-
nou nejen pro požáry pevných látek, 

ale i požáry kapalin (typ B) a plynů 
(typ C). Navíc je třeba si uvědomit, 
že občané si nemusí pořizovat 
přenosný hasicí přístroj přesně 
s označením 34 A . Namísto jednoho 
se mohou vybavit i dvěma nebo více 
přenosnými hasicími přístroji s menší 
hasicí schopností, ovšem součet jejich 
hasicích schopností pro požáry typu 
A musí dosáhnout alespoň stanove-
ného minima 34. Vzhledem k novému 
požadavku instalovat „hlásiče požá-
ru“ a hasicí přístroje vyvstává pro 
majitele či uživatele dotčených staveb 
nově povinnost zajistit pravidelně, 
nejméně jednou ročně, jejich „revi-
zi“ (kontrolu provozuschopnosti).

Závěrem uvádím užitečný odkaz 
na webové stránky ministerstva 
vnitra – Generá ln ího ředitelstv í 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky, kde lze získat konkrétní in-
formace: http://www.mvcr.cz/hasici/
vyhlaska/index.html. 

mjr. Ing. Ondřej Zmrhal, vedoucí 
oddělení stavební prevence HZS LK

užít páčidlo a bourací sekeru, teprve 
poté mohli za pomoci dvou útočných 
proudů začít hasit požár. Vzhledem 
k silnému zakouření bylo nutné po-
užít přetlakový ventilátor a odvětrat 
prostory, aby bylo možné dohasit po-
slední zbytky požáru. Z hořící budovy 
byly evakuovány čtyři osoby, jedné 
z nich musela být poskytnuta předlé-
kařská pomoc, protože se nadýchala 
zplodin. Díky včasnému zásahu hasičů 
byl zachráněn majetek v hodnotě pěti 
milionů korun.

Asi k nejnáročnějšímu zásahu vy-
jížděly jednotky dobrovolných hasičů 
16. června. Obrovská skvrna z unik-
lých ropných produktů, táhnoucí se 
po rychlostní komunikaci R35 od 
průmyslové zóny Sever až k Turnovu, 
způsobila komplikace v dopravě. Na 
kluzkém povrchu postupně havarovalo 
šest automobilů. K zásahu vyjely jed-
notky z Vratislavic, Růžodolu, Vesce, 
Horního Hanychova a Pilínkova. Zásah 
byl náročný na zásobování sorbentem, 
kterého se vzhledem k velikosti havá-
rie spotřebovalo obrovské množství, 
rovněž bylo nutné regulovat dopravu. 
Hasiči museli poskytnout předlékař-
skou pomoc jednomu ze zraněných.

Zuzana Škodová, 
odd. krizového řízení

Zásah měsíce Co se skrývá pod 
zkratkou IPRM?

Integrovaný plán rozvoje města 
(IPRM) je strategický dokument, který 
zahrnuje cíle a směry rozvoje vybrané-
ho území města Liberce včetně aktivit 
směřujících k integrovanému rozvoji 
území s cílem získat dotaci na realizaci 
konkrétních projektů v různých ope-
račních programech. Město Liberec 
připravuje aktuálně dva takové IPRM, 
první z nich je směřován na sídliště 
Rochlice. Druhý je pak zaměřen na 
zónu Lidové sady, bude předložen v 
rámci Regionálního operačního pro-
gramu Severovýchod, oblast podpory 
2.1 – Rozvoj regionálních center a bude 
obsahovat projektové záměry, které 
je možné financovat zejména z ROP 
Severovýchod a dále i další projekty, 
které je možné financovat z jiných ope-
račních programů v ČR, např. Operační 
program Životní prostředí, Operační 
program Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, Operační program Výzkum 
a vývoj pro inovace a další.

Zóna Lidové sady – větší než se na 
první pohled zdá

Zóna Lidové sady byla zvolena na 
základě socioekonomické analýzy 
Statutárního města Liberec, kde byla 
identifikována jako lokalita s vysokým 

Pokračování na str. 12



nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.00–12.00 hod./NE: 9.00–12.00 hod. (červen – září)
UPOZORNĚNÍ  

Od června má městské informační centrum rozšířenou otvírací dobu. S příchodem 
letní sezony je návštěvníkům Liberce i místním k dispozici také v neděli v čase 
9.00–12.00 hod.

V letních měsících mají některá liberecká zařízení změněnou otvírací dobu. 
Aktuální informace najdete na stránkách www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma 
v MIC.
LETNÍ TIPY
• Městské informační centrum nabízí rozšířené hodiny prohlídek radničních in-
teriérů. Prohlédnout si zajímavou výzdobu a zároveň se dozvědět mnohé o historii 
této budovy máte nyní možnost v doprovodu průvodců po–pá 9.00–15.00 hod., so 
9.00–11.00 hod. (každou celou hodinu). Kompletní informace naleznete na www.in-
folbc.cz, kde je zároveň k dispozici leták s podrobným textem k prohlídce.
• Pokud hledáte nápady, jak příjemně trávit letní volné chvilky, pak doporučujeme 
Turistické noviny Jizerských hor, kde je rozsáhlý přehled atraktivit regionu, při 
jejichž návštěvě se určitě nebudete nudit.
• V Městském informačním centru Liberec můžete zakoupit také sezonní turistické 
noviny Český ráj 2008. Noviny nabízí přehled turistických autobusů, tipy na pěší 
výlety a cyklovýlety, jsou zde články pro děti, kompletní přehled turistických atrak-
tivit a další zajímavosti nádherné krajiny výstižně nazývané „Český ráj“. Prodejní 
cena je 20 Kč.
• Za kulturou a sportem v Libereckém kraji levněji? Máme pro vás řešení: 
V městském informačním centru můžete zakoupit slevovou kartu „Benefit program“ 
s platností do ledna 2010, jejíž akceptanty najdete v celém regionu severních Čech. 
Vaše návštěva různých památek, sportovišť, ale i hotelů, penzionů nebo restaurací 
bude s touto kartou výrazně cenově výhodnější. Přehled zapojených subjektů i po-
drobné informace o kartě najdete na stránkách http://www.liberecky-kraj.cz/be-
nefit, prodejní cena je 35 Kč.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY:
•  nový jízdní řád a ceník cyklobusů na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedřichov–
Liberec a Jablonec n. N.–Liberec–Osečná–Hamr na Jezeře s platností od 26. dubna 
do 28. září 2008
• přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• přehled hradů a zámků Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA
30. 7. 1966: byl položen základní kámen k hotelu Ještěd (42 let).
4. 8. 1946: byla otevřena Oblastní galerie – původní Liebiegova galerie (62 let).
25. 8. 1897: byla zprovozněna trať nádraží – ZOO, slavnostně zahájen provoz libe-
recké MHD (111 let).

Příjemné letní měsíce přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

M Ě S T S K É  I N F O R M A Č N Í  C E N T R U M
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prázdninové večery na náměstí Dr. E. 
Beneše v Liberci

12. července od 21.00 hodin
„Bezhlavý rytíř“
marionetová komedie na motivy čes-
kých lidových loutkářů
Naivní divadlo Liberec
26. července od 20.00 hodin
„CVOCI“
ostře kořeněná klaunská fantazie
Skupina extrémní klauniády, s.r.o. 
Praha

Letní setkávání s divadlem 2008

Pohotovostní 
služby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondělí–pátek 19.00–22.00 hodin, 
sobota, neděle, svátky 13.00–22.00 hodin

11.–13. 7. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
14.–17. 7. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048
18.–20. 7. AQUA
Pražská 15/36, tel.: 485 104 040
21.–27. 7. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
28. 7.–3. 8. BOHEMIA
tř. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
4.–7. 8. ČTYŘLÍSTEK
Vzdušná 1373, tel.: 485 100 605
8.–10. 8. U RADNICE
Frýdlantská 244/1, tel.: 482 712 481
11.–17. 8. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
18.–21. 8. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
22.–24. 8. JEŠTĚD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
25.–31. 8. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
1. 9.–7. 9. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
8.–11. 9. KLÁŠTER
Klášterní 117/2, tel.: 482 710 540
12.–14. 9. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048
Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 h, ne, sv.: 8–20 h,
tel.: 482 772 755
Dr. Max lék á rna – Kauf land 
Rochlice
po–ne (včetně svátků): 8–20hodin, 
tel.: 482 313 490
POZOR! Lékárna AMANITA – OC 
NISA
je kvůli výstavbě obchodního centra 
uzavřena.

2. srpna od 21.00 hodin
„Kašpar REK“
komedie s kejklířskými, artistickými 
prvky a žonglování s ohněm
Divadlo KVELB z Českých Budějovic
9. srpna od 19.00 hodin
„Dívčí válka“
komedie soužití na dřevěném hradišti 
Vyšehradě
Hálkovo divadlo Nymburk
16. srpna od 20.00 hodin
„Tři mušketýři“ 
hudební komedie na motivy slavného 

příběhu Alexandra Dumase
Docela velké divadlo Litvínov
30. srpna od 20.00 hodin
„Alibaba a čtyřicet loupežníků“
málem orientální komedie pro velmi 
mnoho maňásků
Naivní divadlo Liberec

Vs t up  n a  v š e c h n a  p ř e d s t aven í 
zdarma. Pořádá Statutární město 
L iberec ,  Na ivn í  d ivad lo L iberec 
a Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Změna 
programu vyhrazena.
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zpravodaj
liberecké radnice

Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 
1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., nám. Dr. E. Beneše 559/28. Pokud Zpravodaj 
neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, 
tel.: 485 246 431. Do vyčerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní 
budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

Upozorňujeme občany na blížící se 
termín výměny občanských průkazů 
vydaných do 31. 12. 2003 (bez stro-
jově čitelných údajů – růžová karta 
s lepenou fotografií). Tyto průkazy 
skončí platnost k 31. 12. 2008, a to 
navzdory v nich vyznačeným pozděj-
ším datům. Podat žádost o vyhotovení 
nového občanského průkazu je nutné 
nejpozději do 30. 11. 2008, aby mohl 
být nový doklad vyhotoven a předán 
občanovi před skončením platnosti 
stávajícího dokladu (lhůta pro vyho-
tovení je zákonem stanovena do 30 
dnů). Výše uvedená povinnost vymě-
nit občanský průkaz se netýká obča-
nů narozených před 1. 1. 1936, kteří 

UPOZORNĚNÍ: Výměna občanských průkazů
mají ve svých průkazech vyznačenou 
platnost „bez omezení“ a vyznačeno 
státní občanství.

Pro výměnu občanského průkazu 
je potřeba předložit stávající doklad, 
vyplněnou a podepsanou žádost (lze 
vyzvednout a vyplnit přímo na místě), 
popřípadě další doklady, osvědčující 
skutečnosti zapisované do občanské-
ho průkazu, pokud v něm již nejsou 
uvedeny (např. diplom nebo oddací 
list).

Dále bychom chtěli občany upo-
zornit na možnost využít při podá-
n í žádosti rezervačního systému 
Magistrátu města Liberec, kdy se lze 
prostřednictvím webových stránek 

Statutárního města Liberec (www.li-
berec.cz) objednat na konkrétní ter-
mín, a to až tři měsíce dopředu.

Rádi bychom občany informova-
li, že pro vyřízení všech náležitostí 
týkajících se občanských průkazů 
mohou využívat i jiné dny než pondělí 
a středu. Magistrát města Liberec je 
otevřen 6 dní v týdnu kromě poslední-
ho pátku v měsíci, kdy je pro veřejnost 
zavřeno (sanitární den).

Oddělení dokladů a evidence oby-
vatel, které vyřizuje občanské průka-
zy, naleznete v přízemí nové budovy 
Magistrátu města Liberec (bývalá 
knihovna a pošta), Frýdlantská 183, 
Liberec I-Staré Město.

Pokračování ze str. 10
potenciálem růstu. Zóna svou loka-

lizací přiléhající k městskému centru 
s kulturně-společenskou, volnočaso-
vou, vzdělanostní infrastrukturou 
a možnostmi pro rozvoj cestovního 
ruchu má velký význam pro město 
jako takové. Zóna zároveň trpí ne-
dostatky zastaralých až havarijních 
objektů, špatným stavem komunikací 
a inženýrských sítí a chodníků, místy 
zanedbanou a neudržovanou zelení. 

Co se skrývá pod zkratkou IPRM?
Území, kde se nacházejí významné 
instituce, je charakteristické vysokou 
koncentrací ekonomických aktivit a 
zároveň zajímavým přírodním, kul-
turním, sociálním a vzdělanostním 
zázemím.

Jaký bude další průběh a jak se do 
IPRM zapojit?

Díky aktivitě pracovní skupiny i ří-
dicího výboru byla vytvořena koncep-
ce IPRM včetně návrhu strategie, vize 
a cílů IPRM a připraveny podklady pro 

výzvu k předkládání projektových ná-
mětů. Výzvy se mohou zúčastnit všich-
ni, kteří chtějí realizovat nějaký projekt 
v rámci zóny Lidové sady. Mohou inici-
ovat nebo předložit projektový námět, 
který bude splňovat podmínky výzvy 
– hlavním předpokladem je realizace 
projektu v rámci zóny. Výzva k před-
kládání projektových námětů poběží 
v termínu 2.–25. 7. 2008.

V í c e  i n fo r m ac í  n a lez ne t e  n a 
www.liberec.cz/IPRM.

Tisíce navštěvníků si nenechaly 
utéct letošní Liberecký jarmark, na 
kterém tradičně nechyběly desítky 
stánků s nejrůznějším zbožím, ukáz-
ky řemesel a samozřejmě pestrý 
program včetně rytířských soubojů 
na koních.

Text a foto: Dagmar Slezáková
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