
 

Tisková zpráva 
Po 20. zasedání Rady města Liberec 

 

Téměř sedm desítek bodů mělo na programu již 20. letošní zasedání Rady města Liberec, které 

proběhlo v úterý 6. prosince 2012. 

Radní například projednali a postoupili na zasedání zastupitelstva nové zásady prodeje nemovitostí, 

pozemků a způsob oceňování pozemků. Zásadní změnou je navrhované předkládání již „záměrů“ 

prodeje k hlasování na zastupitelstvu. Tím by se mělo podařit snížit administrativní náklady na 

prodeje nemovitostí. Zároveň dojde i k aktualizaci cenové mapy, ta současná má platnost již od roku 

2004. Ještě o dva roky déle pak platí zásady prodeje nemovitostí a pozemků.  

Na jednání zastupitelstva, které proběhne 15. prosince, poputuje i návrh 5. rozpočtového opatření 

letošního roku. V příjmech jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

Krajského úřadu Libereckého kraje, regionální rady, přijaté pojistné příspěvky a náhrady. Do výdajů 

jsou zařazeny výdaje související s dotacemi a nezbytné přesuny mezi odbory.  

Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace, požádalo o rozšíření doplňkové činnosti 

ve zřizovací listině. Organizace bude čistit a prát oděvy klientů, což by do jejich mohlo přinést 

přibližně 200.000,- Kč.  

Finance hledá SML, kde se dá. O odbyt palivového dříví, které vzniká coby odpadní dřevní hmota při 

kácení veřejné zeleně v Liberci, se proto nově bude starat příspěvková organizace Městské lesy. SML 

se rozhodlo využít spolupráce s Městskými lesy Liberec p.o., protože má s prodejem palivového dříví 

zkušenosti, disponuje adekvátními měřícími prostředky a zná příslušné normy pro stanovení objemu 

kulatiny. Odbor technické správy veřejného majetku předložil v průběhu loňského roku návrh na 

evidenci pokácené dřevní hmoty pomocí Denzinova  vzorce, který je v lesním hospodářství využíván 

na určení množství dřeva podle základního a dostupnými prostředky měřitelného rozměru - průměru 

kmene stromů. Tato metoda je pro finanční zisk nejvýhodnější a nejpřesnější.  

Radní odsouhlasili i vypracování územní studie zeleně. Jde o důležitý podklad k územnímu plánu pro 

zajištění ochrany zeleně při rozhodování o změnách v území. Studie bude sloužit i jako dokument pro 

případné doplnění některých ploch zeleně v rámci již zastavěného území. Studie bude dlouhodobým 

strategickým dokumentem, základním podkladem pro projektovou a následnou činnost v území. 

Vypracování územní studie, která zajistí koncepční řešení městské zeleně v Liberci, doporučilo nejen 

vedení města, ale též dotčené orgány životního prostředí a Komise pro životní prostředí Rady města 

Liberec. Jedná se o koncepční řešení problematiky zeleně na území města. Územní studie zeleně je 

součástí koncepce rozvoje a údržby městské a příměstské zeleně, kdy v rovině územního plánování 

věnujeme zvýšenou pozornost systému nezastavitelných ploch zeleně, zejména zeleně veřejně 

přístupné, čímž kromě věcné stránky naplňujeme též programové prohlášení koalice. 



Lužická Nisa i nadále zůstane mezi biokoridory ÚSES (územní systém ekologické stability), přestože se 

na základě zpracované dokumentace SEA ke konceptu nového územního plánu Statutárního města 

Liberce objevil návrh na její vyřazení. Komise pro životní prostředí RML zásadně nesouhlasila s tímto 

krokem, proto rada města zachování biokoridoru doporučila. Lužická Nisa totiž již dnes jednoznačně 

plní funkci biokoridoru pro vodní organismy v celé trase na území SML a pro významné zlepšení stavu 

vodního ekosystému Lužické Nisy není v první fázi nutné provádět žádné stavební zásahy v korytě 

toku, postačí odstranění nejpodstatnějších zdrojů znečištění. Je sice pravdou, že není reálné zajistit v 

nejbližších letech konstantní požadovanou šířku biokoridoru při průchodu městem, svou funkci však 

Nisa jednoznačně plní i v místech, kde je šířka biokoridoru v dnešní době reálně snížená oproti 

zákonem požadovaným 20-ti metrům.   

Zastupitelé budou na prosincovém jednání rozhodovat i o Obecně závazné vyhlášce o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. K návrhu jejího vydání dospělo SML po porovnání 

podobných vyhlášek v sousedních městech. Touto vyhláškou město zpoplatní také množství 

vykopané zeminy při stavebních pracích. Výše takového místního poplatku kromě příjmů do městské 

kasy plní významně i funkci regulační. Poplatky již v Liberci existují, dojde však k jejich navýšení, a to 

z původního rozmezí dle zón od 1 do 20 korun za m2 a den na sazby od 3 do 30 korun za m2 a den. 

         V Liberci 7. prosince 2011 


