Tisková zpráva
TZ po 11. Radě města Liberec
Na čtyři desítky bodů mělo na svém programu 11. zasedání Rady města Liberec v letošním roce,
které proběhlo v úterý 5. června 2012.
Systematická dopravní výchova, kterou od počátku letošního školního roku zajišťuje Městská policie
Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem a pracovištěm BESIP MV ČR pro Liberecký kraj, se
osvědčila, a proto v ní bude zástupce strážníků pokračovat i po letních prázdninách. Městská
policistka absolvovala před zahájením působení na děti na dětském hřišti speciální metodický
seminář a dále seminář ke zvyšování prevence bezpečnosti silničního provozu. Vede nejen
teoretickou výuku, ale i praktický výcvik dětí. Pravidelně se účastní výchovných akcí zaměřených na
dopravní problematiku a taktéž se podílí na propagačních akcích zaměřených na dopravu. V rámci
přednášek, které městská policie provádí na školách, je zařazena část, která se věnuje dopravní
problematice. Městská policie Liberec činností na dětském dopravním hřišti výraznou měrou přispívá
k lepší dopravní výchově dětí a mládeže ve městě Liberec, a bude tomu tak i v příštím školním roce.
Stížnosti na časté porušování pravidel silničního provozu zejména špatným parkováním v ulici
Karoliny Světlé a v jejím okolí přivedly liberecké radní na myšlenku zjištění názoru místních obyvatel,
zda by stáli o vytvoření parkovacího systému, který by tento problém řešil. V úvahu by v případě
zájmu přicházelo dopravní značení podélného parkování v řešené lokalitě. Celá lokalita by byla řešena
jako zóna, přičemž všechny stávající dopravní značky určující rychlost, nacházející se v řešené zóně,
by byly odstraněny.
Téměř na celý měsíc červenec se pro motoristy zčásti uzavře náměstí F. X. Šaldy. Dopravní omezení
se dotkne i cestujících v městské hromadné dopravě. Důvodem je havarijní stav tramvajového
kolejiště na náměstí F. X. Šaldy, které projde rekonstrukcí. Tato akce má za důsledek úplnou uzavírku
části ulice Sokolská a tím i odklony linek MHD (BUS linky č. 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 92,
93, 600, X2 a X3) v období 1. 7. 2012 – 28. 7. 2012. Tramvaje do Lidových sadů nahradí autobusové
linky č. X2, X3. Ty povedou odklonem z terminálu Fügnerova ulicí Palachova do zastávky Muzeum výstaviště a dále pokračují po své trase. V opačném směru linky staví v ulici Palachova, kde bude u
hotelu Liberec pro cestující zřízena náhradní zastávka za Šaldova náměstí. Ostatní autobusové linky
pojedou také odklonem Palachovou ulicí. Autobusové linky č. 18, 24, 14, 25 a 34 nebudou vůbec
zajíždět do zastávek Náměstí Dr. E. Beneše a Sokolská u zdi. Linka č. 36 bude po dobu výluky zrušena
bez náhrady. Více o náhradních trasách v příloze.
Od 1. července 2012 vejde v Liberci v platnost nový ceník pronájmu hrobových míst, kolumbárií a
služeb spojených s nájmem pohřebiště Urnový háj krematoria. Cena za pronájem 1 m2 hrobového
místa se zvedne z 35 Kč za rok na 55 Kč za rok. Tuto cenu stanovil aktuální výměr ministerstva financí.
V souvislosti s meziročním růstem spotřebitelských cen a náklady na údržbu město zvyšuje také ceny
pronájmu kolumbárních schránek. Za pronájem kolumbární schránky v kolumbáriu zaplatí lidé nově o

6 Kč na rok více, tedy 35 Kč. Za kolumbární schránku v kolumbární zdi pak zaplatí o 5 Kč na rok více,
tedy 60 Kč. Úprava ceníku se dotkne také poplatků za správu pohřebiště. Z důvodu růstu
spotřebitelských cen a nákladů došlo k úpravě ceny za služby správy hrobového místa za 1 m2 o 45 Kč
na 250 Kč na rok. Za správu pohřebiště u kolumbárních schránek lidé zaplatí od července o 5 Kč na
rok více, tedy 170 Kč.

V Liberci 6. června 2012

