
V Liberci 15. října 2013 

 

Tisková zpráva 
Městu svitla šance pro získání další 

dotace na opravy po přívalových deštích 
 

Na nápravu zhruba poloviny škod po letošních červencových přívalových deštích, pro kterou se 

nehodil žádný dosud vypsaný dotační titul, by mělo město Liberec získat peníze od státu. Pomoc 

v prosazení speciálního dotačního titulu přislíbil předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.  

 

Extrémní srážky se prohnaly Libercem v noci z pondělí 29. na úterý 30. července. Na řadě míst 

podemlely komunikace, utrhly krajnice cest, zatopily sklepy a přívalovou vlnou spláchly i lesní cesty a 

parky. Dohromady způsobily Statutárnímu městu Liberci škody ve výši přes 50 milionů korun.  

Část poničeného majetku mělo město Liberec pojištěnou (škody za zhruba 6,4 milionů proplatí 

pojišťovna). Na opravu části poničených komunikací už požádalo stát o dotace, avšak u způsobených 

škod za 25 milionů korun nemohlo z různých důvodů použít žádný z dosud vypsaných titulů. Jde totiž 

například o stavby komunikací, které leží zcela nebo částečně na cizím pozemku, a současně je zde 

zahrnutý majetek města, jehož stavebně-technický stav byl špatný ještě před živelnou pohromou. 

Zábranou pro čerpání některých dotací je také to, že při červencových přívalových deštích nevyhlásil 

hejtman stav nebezpečí, i fakt, že část poničeného majetku má město pod zástavou. 

Předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek slíbil při své návštěvě Liberce v úterý 15. října, 

že se zasadí o to, aby jak pro Liberec, tak i pro ostatní obce republiky, které se ocitly v podobné 

situaci, byla vypsána možnost speciální dotace. „Podmínky tohoto celoplošného dotačního programu 

by měly být známé do konce října. Předpokládám, že peníze na opravu téměř poloviny způsobených 

škod by mohlo město Liberec získat do několika měsíců,“ řekl Michal Hašek. 

Úhrn spadlých srážek za 24 hodin byl v noci z 29. na 30. července 77 mm na metr čtvereční, z toho 

více než 40 mm spadlo v průběhu jedné hodiny. Došlo tak k intenzivnímu odtoku vody ze svahů a 

komunikací, bleskovému rozvodnění toků, zatopení domů, zatopení a podemletí komunikací.  

„Jsme rádi, i 20 milionů by byla pro město významná pomoc,“ poznamenala primátorka Martina 

Rosenbergová. 

 


