
V Liberci 6. února 2013 

 

Tisková zpráva 
po 3. Radě města Liberec 

 
 

Tři desítky bodů měla na svém programu 3. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý 5. 

února 2013.  

Hřiště v Machníně bude mít TJ Jiskra vypůjčené až do roku 2025 

Bod č. 03: Prodloužení doby smlouvy o výpůjčce  

Radní schválili prodloužení doby smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště v Machníně pro TJ Jiskra 

Machnín na dobu určitou až do 31. 12. 2025, to z důvodu čerpání dotace na rekonstrukci tohoto 

hřiště a přilehlého areálu. Před lety měla fotbalové hřiště tělovýchovná jednota vypůjčené na dobu 

neurčitou. To ale bylo v roce 2008 změněno dodatkem ke smlouvě na dobu určitou, na 10 let, tedy 

do roku 2018. 

 

Město daruje muzeu historické vybavení lázní 

Bod č. 15. Darovací smlouva se Severočeským muzeem v Liberci v rámci projektu „Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 

Nevyužitelné vybavení a různé původní stavební prvky z bývalých městských lázní daruje 

Severočeskému muzeu v Liberci Statutární město Liberec. Jedná se například o převlékací kabiny 

nebo větrací mřížku z počátku 20. století, keramické dlažby a obklady ze stejné doby, ciferník hodin z 

vanových kojí, osobní mechanickou váhu nebo lustr z 30. let 20. století. Po právě probíhající 

revitalizaci městských lázní na galerijní objekt už nebude pro tyto předměty využití. Muzeum je 

následně zařadí mezi své exponáty a bude jim věnovat potřebnou odbornou péči. Tržní hodnota je u 

většiny darovaných věcí obtížně vyčíslitelná. Mají hlavně velkou hodnotu ve vztahu k historii Liberce. 

 

Krajský soud dal ve sporu se společností ELTODO – CITELUM za pravdu městu 

Body č. 17b,c,d: Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Veřejné osvětlení a světelné křižovatky v Liberci již nebude spravovat společnost ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sice v rámci soudního sporu o platnost odstoupení 

města Liberec od smlouvy o správě veřejného osvětlení a světelných křižovatek domáhala 

pokračování v plnění smlouvy, odvolací soud ale návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na 

nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl. 



Z důvodu opakovaného porušování smlouvy ze strany společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. město 

Liberec v polovině loňského roku od smlouvy odstoupilo a počítalo s převzetím správy osvětlení od 

ledna tohoto roku.  

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. napadla odstoupení města od smlouvy žalobou a následně se 

předběžným opatřením domáhala pokračování plnění smlouvy. Soud prvního stupně nejdříve 

předběžným opatřením nařídil městu Liberec ve smlouvě pokračovat a společnost ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. tak měla zajišťovat správu osvětlení až do konečného rozhodnutí ve věci.  

Vzhledem k tomu, že město považovalo a považuje postup společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. v této 

věci za zcela účelový, mimo jiné proto, že předběžné opatření bránilo řádnému vrácení svěřeného 

majetku zpět městu a jeho hospodárnějšímu využití, podalo proti předběžnému opatření odvolání.  

Odvolací soud dal městu za pravdu a návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. jako nedůvodný 

zamítl. Město v soudním sporu zastupuje Advokátní kancelář Heřmánek & Černý. 

 

Lipová alej v Masarykově ulici se dočká obnovy  

Bod č. 24: Provedení kácení 6 kusů havarijních lip ve stromořadí v ul. Masarykova a kompletní obnova 

stromořadí 

Obnovu stromořadí v Masarykově ulici připravuje Statutární město Liberec. U šesti stromů je jejich 

zdravotní stav natolik špatný, že může hrozit jejich vyvrácení. Přestože vizuálně mohou působit 

vitálně, je nutné tyto stromy neodkladně pokácet. Vedení města si uvědomuje, že tento krok budou 

občané považovat za nepopulární. Nicméně město musí přistoupit k nastalé situaci odpovědně, s tím, 

že je potřeba především zajistit bezpečnost veřejného prostranství, čímž se předejde případným 

škodám na majetku nebo dokonce tragické události. Záměr obnovy stromořadí bude radnice 

v letošním roce projednávat s veřejností, a to formou odborných přednášek a diskuzí s občany.  

Na zhodnocení aktuálního stavu aleje si město Liberec nechalo vypracovat tři odborné posudky, 

přičemž všechny prokázaly havarijní stav stromů. Podle znalců vykazují staleté lípy významné snížení 

stability, převážně v oblasti odolnosti proti vyvrácení. Posudky tak potvrzují narušení kořenového 

systému. Příčinu lze hledat v zemních pracích v minulosti, k poškození mohlo dojít při rekonstrukci 

stávající tramvajové tratě.  

Obnova aleje by mohla být rozdělena do dvou navazujících etap. První etapa může být vymezena od 

tramvajové zastávky Botanická – ZOO k zastávce Muzeum - výstaviště a druhá etapa od zastávky 

Muzeum – výstaviště k zastávce Průmyslová škola.  

Ke kácení dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu a následné náhradní výsadbě dochází 

v aleji každé dva roky. Tím však vzniká „nekompaktní“ alej s různým stářím dřevin. Navíc nedochází k 

výměně substrátu a mladé stromy jsou vystaveny různým onemocněním starých stromů, zejména 

infekcím a houbám. 

Na obnovu stromořadí se město pokusí získat dotaci. 

 



Peníze z prodeje plynárenského zařízení vloží město do nových přechodů pro chodce 

Bod č. 25: Přijetí finančních prostředků od RWE do rozpočtu odboru SM 

Další krok v naplňování svého programu učinila nyní vládnoucí koalice. Městu se totiž po dlouhém a 

vleklém jednání podařilo dosáhnout dohody se společností RWE GasNet s r.o., aby převzala plynovod 

ve Vesci do svého majetku. Suma, kterou RWE za plynárenské zařízení městu zaplatí, půjde do 

rozpočtu Statutárního města Liberce. Radní rozhodli, že výtěžek z prodeje plynovodu ve výši 

1 204 800,- Kč bude převeden do rozpočtu Odboru správy veřejného majetku MML a následně 

použitý na dofinancování dvou investičních akcí města:  

1, Bezpečný přechod pro chodce – Zhořelecká ulice 

2, Bezpečný přechod pro chodce – Sokolská ulice  

V prosinci loňského roku uzavřel Odbor správy veřejného majetku Kupní smlouvu se společností RWE 

GasNet s r. o. na prodej plynárenského zařízení v lokalitě Vesec u Liberce za kupní cenu 1 204 800,- 

Kč, včetně DPH. Finanční prostředky by měly z větší části pokrýt dofinancování obou uvedených 

přechodů, případně další akce, spojené s výstavbou nových přechodů pro chodce. Projekty na tyto 

přechody jsou již hotové, zajistil je správce komunikace - společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Předpokládaná cena se u přechodu na Zhořelecké ulici pohybuje zhruba kolem 600 000,- Kč, u 

přechodu na Sokolské kolem 1 800 000,- Kč. Oba přechody budou vybudovány s pomocí dotací 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Vedení města předpokládá, že se ve veřejné soutěži podaří 

cenu ještě snížit. Oba přechody, včetně chodníků, budou postaveny ve druhé polovině tohoto roku. 

Současné vedení města tak ve spolupráci s partnerem například v případě Sokolské ulice řeší jedno 

z dopravně nebezpečných míst pro pěší, kterým se 10 let nikdo nezabýval. 

 

Úředníci vyřizují stále více žádostí o informace 

Bod č. 30: Informace – Výroční zpráva o činnosti MML v oblasti poskytování informací za rok 2012 

Zvýšený zájem občanů Liberce o veřejné dění dokládá rok od roku rostoucí počet žádostí o informace, 

které vyřizují úředníci Magistrátu města Liberec. Zatímco v roce 2008 odpovídali úředníci na pouze 12 

písemných žádostí, v roce 2011 to bylo už 59 žádostí a v loňském roce přijaly odbory magistrátu 

celkem 72 žádostí. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti 

poskytování informací za rok 2012. Z celkového počtu podaných žádostí jich magistrát vloni vyřídil 65. 

Ostatní žádosti byly odmítnuty nebo odloženy, protože se například netýkaly působnosti MML. 

Nejvíce informací občané požadovali po odboru kanceláře tajemníka, odboru ekonomiky a majetku a 

odboru správy veřejného majetku. 

 

 

 

 


