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Tisková zpráva 
Vyjádření primátorky města  

k rezignaci náměstka Lukáše Martina 
 

Dnešního dne vstoupila v platnost rezignace náměstka primátorky Statutárního města Liberce pro 

rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáše Martina. Zároveň s tím mu zanikl také mandát 

člena Rady Statutárního města Liberce. Vedení města se dalším řešením situace bude zabývat 

v následujících dnech. Fungování odborů, které byly v gesci náměstka Martina, je nadále zajištěno 

jejich vedoucími.  

Náměstek Lukáš Martin oznámil úmysl ze zdravotních důvodů rezignovat na počátku července 2013. 

Od té doby čerpal řádnou dovolenou. V pátek, 9. srpna 2013 vstoupila jeho rezignace v platnost. 

„Ráda bych panu náměstkovi poděkovala za dlouhodobou spolupráci ve vedení města a jménem svým 

i jménem všech spolupracovníků mu popřála brzké uzdravení a mnoho úspěchů v osobním i 

pracovním životě,“ uvedla primátorka města, Martina Rosenbergová. Jak dodala, fungování všech 

resortů, které spadaly pod gesci náměstka Martina, je nadále zajištěno prostřednictvím vedoucích 

odborů, respektive pravomoci náměstka dočasně přešly na primátorku a tajemníka města. 

Do gesce náměstka Martina patřily mnohé investiční akce, ale také například největší městské 

organizace, zodpovědný byl také kupříkladu za soudní spor s firmou Eltodo, s níž se město pře o 

výpověď smluvního vztahu. „Velmi si cením přístupu pana náměstka, který i přes zdravotní problémy 

se svou rezignací vyčkal vhodného okamžiku a dotáhl do konce některé z velkých akcí. Právě díky jeho 

práci se podařilo úspěšně dokončit přístavbu městského bazénu, revitalizaci sídlišť, parků, ale také 

třeba přeměnu městských lázní v krajskou galerii,“ vypočítává primátorka Rosenbergová. Přitom se 

podle ní musel opakovaně potýkat s nedostatkem finančních prostředků na pokrytí investičních akcí, i 

oprav komunikací či údržby města. „Byl to právě resort náměstka Martina, ve kterém se nejčastěji a 

nejvíce škrtalo. Přesto dokázal dotáhnout ke zdárnému konci většinu velkých akcí, ostatní se postupně 

budou dokončovat. Velmi dobře si vedl také ve sporu se společností Eltodo, kde hájil zájmy 

Statutárního města Liberce,“ zdůraznila Rosenbergová.  

V následujících dnech budou probíhat další jednání městské koalice, která by měla přinést řešení 

současné situace – tedy uvolněného místa náměstka a člena Rady města. „ČSSD navrhuje, aby se 

místo náměstka již neobsazovalo, ale aby se jeho výkon rozdělil mezi stávající členy vedení města, 

které by tak nově bylo jen čtyřčlenné,“ představila možný další vývoj primátorka Rosenbergová. Podle 

ní by k další změně mohlo dojít také v počtu členů Rady Statutárního města Liberce, který by mohl 

klesnout o jednoho člena. „Došlo by tím k vyrovnání rozložení politických sil,“ vysvětlila primátorka. 

Jak upřesnila, znamenala by tato změna také úsporu v rozpočtu města. Podle primátorky poté, co 

dojde k dohodě mezi koaličními partnery, budou o řešení informováni také opoziční zastupitelé a 

občané města Liberce.  

Martina Rosenbergová, 

primátorka Statutárního města Liberce 


