V Liberci 5. června 2013

Tisková zpráva
po 11. Radě města Liberec
Téměř čtyři desítky bodů měla na svém programu 11. schůze Rady města Liberec, která se konala
v úterý 4. června 2013.

Dopravní podnik upraví na prázdniny jízdní řády. Zavede více zastávek na znamení
Bod č. 9: Změny jízdních řádů MHD Liberec s platností od 1.7.2013
Prázdninové jízdní řády městské hromadné dopravy připravil Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s. Platit začnou od 1. července 2013. Na některých linkách dojde k omezení
dopravy nebo posunutí času odjezdu, jinde bude naopak na základě požadavků cestujících a
dopravních průzkumů zaveden nový spoj. Přibude také více autobusových zastávek na znamení, které
zavedl dopravní podnik v prosinci loňského roku. Nově bude celodenně na znamení 32 zastávek.
Změny v jízdních řádech se dotknou například linky 19. Dopravní podnik vyhověl požadavkům
cestujících a zavede na této lince nový spoj v pracovních dnech s odjezdem ve 12:00 z Fügnerovy do
zastávky Harcov střelnice a ve 12:20 zpět. Na lince 23 zruší spoj s odjezdem ve 5:14 ze Zeleného Údolí
do Stráže nad Nisou. Od 1. července bude nově zavedena linka 32 na trase PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
SEVER – GLOBUS – FÜGNEROVA, která nahradí stávající linku G.
Změny pocítí také cestující na lince 27. Do podoby nového jízdního řádu na této lince se promítly
požadavky zaměstnavatelů z průmyslové zóny a výsledky průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů.
Nevytížené spoje budou zrušeny bez náhrady. Dále dojde ke zkrácení jízdní doby spojů v souvislosti s
rozšířením zastávek na znamení.
Seznam nově zařazených zastávek na znamení: U Transformátoru, Na Pískovně, Jiráskova, Kovošrot,
Slévárna, Lesní správa, Zahrádky, Vojtěšská, U Močálu, Stračí, Dopravní hřiště, Obchodní, Ostašovská,
Úvozní, Zelná, Žitavská, U Věže, U Soudu, Jungmannova, Husitská, Minkovice statek, U Slunného
potoka, Průmyslová, Kavkazská, Garáže ČSAD, Slovanská, Na Srázu, Kamenická, Doubská, Doubí mlýn,
Mařanova a Doubí pošta.
Více informací o změnách v jízdních řádech na www.dpmlj.cz.

Město podporuje třídění komunálního odpadu. Přibydou nové kontejnery
Bod č. 11: Výpůjčka kontejneru pro separaci využitelné složky komunálního odpadu
Statutární město Liberec podporuje třídění komunálního odpadu. Na deseti nových místech ve městě
se brzy objeví kontejnery pro separaci využitelné složky komunálního odpadu. Celkem třicet
kontejnerů (10ks na sběr PET lahví, 10ks na sběr papíru a 10 ks na sběr směsného skla) městu zdarma
zapůjčí firma EKO-KOM a.s. Radnice tak zároveň ušetří. Doposud si kontejnery pronajímala od
svozové společnosti. Všechny zapůjčené kontejnery magistrát rozmístí dle dosavadních zkušeností se
stávajícím systémem. Nová stanoviště vytvoří v místech, kde občané kontejnery na tříděný odpad
nejvíce požadují.

Lidé budou moci nahlédnout do zákulisí sběrného dvora
Bod č. 12: Informace o pravidelných dnech otevřených dveří na sběrném dvoře v ul. Ampérova
Pod pokličku systému třídění a likvidace odpadů budou moci nahlédnout všichni zájemci od června
do září ve sběrném dvoře v ulici Ampérova v Liberci. Svozová společnost A.S.A. Liberec s.r.o. ve
spolupráci se Statutárním městem Liberec zde bude pořádat pravidelné Dny otevřených dveří.
Uskuteční se každý čtvrtek od 13.00 do 15.30 hodin. Lidé si budou moci prohlédnout celý systém
třídění odpadu, od výsypu svozového vozu až po výsledně vytříděnou komoditu.
Pracovníci svozové společnosti budou během prohlídky připravení odpovídat návštěvníkům na
případné dotazy. Předpokládaná délka prohlídky je 30 minut. Protože mají o prohlídky sběrného
dvora zájem i školy a školky, pro školní exkurze budou vyhrazené dopolední hodiny. Prvním Dnem
otevřených dveří se stane čtvrtek 6. června 2013. Rada města informaci o Dnech otevřených dveří ve
sběrném dvoře vzala na vědomí. Důvodem akce je ukázat školákům i dospělým návštěvníkům, že ne
všechen odpad končí ve spalovně, že separovat odpad je správné, a že tříděním sami občané šetří
životní prostředí. Návštěvníci Dnů otevřených dveří se sami přesvědčí o tom, že vytříděný odpad se
skutečně dále recykluje a nekončí ve spalovně. Akce má také motivovat občany k tomu, aby odpad
třídili ještě více než dosud.

Liberec vstoupí do Zelené sítě České republiky
Bod č. 15: Webová aplikace "Zelená síť města Liberec" - záměr vstupu Statutárního města Liberec do
Zelené sítě České republiky
Do projektu Zelená síť České republiky se rozhodlo zapojit Statutární město Liberec. Po boku jiných
velkých měst bude Liberec formou webové mapové aplikace od letošního září prezentovat své
připravované i realizované projekty v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Návštěvníci
webových stránek budou moci sledovat i samotný průběh realizace jednotlivých projektů. Aplikace
tak snadno umožní informovat odbornou i laickou veřejnost o strategii rozvoje systému zeleně
města. Díky aplikaci se budou zapojené obce také podílet o zkušenosti se zkvalitňováním veřejného
prostoru a stanou se tak případnými pomocníky při realizaci záměrů méně zkušených „kolegů“.
Projekt připravuje Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Město vypisuje výběrové řízení na zhotovitele pavilonu leknínů Botanické zahrady Liberce
Bod č. 31: Pavilon leknínů - vypsání veřejné zakázky na stavební práce „Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec“
Vypsání veřejné zakázky na stavbu pavilonu leknínů botanické zahrady schválila Rada města Liberce.
Předpokládaná celková cena stavby dle projektové dokumentace činí 9.185.000,- Kč bez DPH,
přičemž 85% celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z prostředků ROP (ERDF) a zbylé náklady
budou placeny z rozpočtu města. Stavba bude realizována do 20 týdnů od podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem, přičemž jediným hodnotícím kritériem při výběru vítěze veřejné zakázky bude
výše nabídkové ceny. Projekt bude svými specifickými technickými vlastnostmi unikátní stavbou v
evropském měřítku a dotvoří tak jedinečnost liberecké botanické zahrady.

Na modernizaci zoo ušetří město téměř třetinu předpokládaných nákladů
Bod č. 31a: Centrum aktivního odpočinku – vyhodnocení veřejné zakázky
Dohromady 15 firem se přihlásilo do výběrového řízení na realizaci projektu, zařazeného do IPRM –
zóna „Lidové sady“, Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady. Přitom rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší
nabídkou činil bezmála 30 milionů korun. Vítězem podlimitní veřejné zakázky se stala firma, která
nabízela nejnižší cenu, Unistav a.s. z Brna. Nabídla realizaci stavby za 67,8 milionů korun bez DPH.
Přitom předpokládaná hodnota stavby činila 103 milionů bez DPH, městu se tedy výběrovým řízením
podařilo ušetřit bezmála třetinu z odhadovaných nákladů.
Cílem projektu Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady je zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i
provozu ZOO a nabídnout co nejvíc možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu. Projekt
se skládá ze dvou základních aktivit. Prvním je výstavba nového vstupu pro areál Kulturního a
společenského centra Lidové sady a zoologické zahrady, druhým je rekonstrukce stávající správní
budovy ve prospěch zázemí zoologické zahrady a centra praktického vzdělávání. Stavba by měla být
zahájena v průběhu letních prázdnin. Dokončení je plánováno za 12 měsíců, tedy v létě roku 2014.

