V Liberci 11. září 2013

Tisková zpráva
po 15. schůzi Rady města Liberec,
konané 10. září 2013
Bezmála 35 bodů měla na svém programu 15. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 10. září 2013.

Město přispěje na nový babybox v České Lípě
Bod č. 7: Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM
Liberečtí radní schválili desetitisícový finanční příspěvek občanskému sdružení Babybox pro odložené
děti - STATIM, které připravuje vznik nového babyboxu v České Lípě. Sdružení, poskytující pomoc
odloženým dětem po celé České republice, totiž není financováno žádnými příspěvky a v zásadě
spoléhá pouze na dary a mecenášství. Důvodem, proč se radní rozhodli českolipský projekt podpořit,
je už samotná statistika, která říká, že české babyboxy za osm let fungování zachránily 87 dětí.
Babybox se navíc osvědčuje i přímo v Liberci, kde slouží schránka pro anonymní odkládání
nechtěných dětí na budově porodnice KNL již od roku 2008. Hned následující rok v něm byla nalezena
holčička, která dostala jméno Andrea a v roce 2011 babybox pomohl zachránit život chlapečkovi
jménem Ondřej.
Českolipský babybox, který byl ve stěně českolipské nemocnice u vstupu do areálu instalován na
konci srpna, je zhotoven z antikorového plechu a jeho dvoukřídlá dvířka se otevírají automaticky. Po
vložení děťátka a aktivaci senzoru se také automaticky zavřou. Proti kolizi s rukama dárce nebo
končetinami děťátka jsou v zařízení nainstalované fotobuňky. Vnitřní prostor babyboxu má
klimatizaci a pro všechny případy i náhradní zdroj elektrické energie. A co je hlavní – mnohonásobně
jištěnou signalizací je napojen na stálou službu a na mobilní telefony zdravotníků. Tento v pořadí 58.
tuzemský babybox bude slavnostně uveden do provozu 19. září.

Neptun začne chrlit vodu nejpozději do konce října
Bod č. 19: Stavebně technický stav kašny a fontán ve městě Liberci
Nejpozději do konce října by měla z Neptunovy kašny opět začít prýštit voda. V současné době
probíhá v rámci reklamace u dodavatelské firmy oprava vadného přívodního kabelu. Problémy na
přívodním kabelu do technologické části fontány odhalila revize celého elektrozařízení, k níž vedly

opakované problémy s elektřinou na počátku července tohoto roku. Kvůli závadě musela být fontána
odstavena. Přitom zimní provoz 2012 – 2013 se odvíjel bez jakýchkoli problémů.
Závady se letos v létě neobjevily jen u Neptunovy kašny, ale i další fontány – před nákupním centrem
Plaza. Tato fontána po spuštění na začátku léta po dobu přibližně tří týdnů fungovala bez problémů.
Následně vypověděl službu jeden okruh trysek a přestalo fungovat také dávkování desinfekce. V
průběhu prázdnin byl vyměněn poničený řadič, který měl mechanickou poruchu. V současné době je
fontána plně funkční, není ale zaručena hygienická nezávadnost vody. Kvůli tomu, aby nedošlo k
poškození zdraví zejména dětí, kterými je v teplejších dnech fontána před Plazou hojně využívána,
nechalo město vodotrysk mimo provoz. Problémy s dávkovačem desinfekce bude město řešit
komplexně, aby ji opět nepoškodila nadměrná vlhkost, a to až před zahájením příští sezóny,
nejpozději do konce května roku 2014.
Veškerá technologická zázemí kašny a fontán jsou umístěna v podzemních šachtách. Zde čerpadla
vhánějí vodu do trysek, a zpětně ji odchytávají do retenční nádrže, kde probíhá úprava vody – filtrace,
změkčování vody či dezinfekce, aby byla zajištěna její hygienická kvalita. Značná vlhkost v šachtách
oslabuje funkčnost částí technologie a zkracuje jejich životnost. Šachty jsou samozřejmě vybaveny
funkčním odvětráním, ale například u fontány v ulici 5. května před Plazou se toto odvětrávání jeví
jako nedostatečné.
V současné době odbor správy veřejného majetku magistrátu spravuje jednu kašnu - Neptunovu
kašnu na náměstí Dr. Edvarda Beneše, dále 4 fontány – v ulici 5. května před Plazou, v parku v
Lidových sadech, v Jánské ulici před Domem kultury a na sídlišti Dobiášova. Dále se město stará o 7
pítek v centru Liberce a na sídlišti Dobiášova. Neptunova kašna je provozována v celoročním režimu,
tedy i v zimním období, kdy je voda v kašně vyhřívána, aby nedošlo k jejímu zamrznutí. Fontány a
pítka jsou v provozu pouze přes letní sezónu.
Se zprávou o stavebně technickém stavu kašny a fontán se radní zevrubně seznámili a vzali ji na
vědomí.

Město připravuje jarní úklid koryta řeky Nisy
Bod č. 21: Záměr – Jarní úklid vodního koryta řeky Nisy vč. přilehlých pozemků na území města
Liberec
Koryto řeky Nisy, na jehož neutěšený stav si opakovaně stěžuje řada Liberečanů, se v předjaří roku
2014 dočká jarního úklidu. Postará se o něj organizace Komunitní práce Liberec o.p.s. Rozhodli o tom
liberečtí radní, kteří zároveň schválili rozpočtovou položku na rok 2014 ve výši 100 000 korun. Ta
společnosti zajistí úhradu výdajů se zabezpečením a realizací celé akce.
Záměr vznikl na červnovém jednání Odboru životního prostředí s Odborem správy veřejného majetku
a se státním podnikem Povodí Labe. Černé skládky se totiž vyskytují zejména na pozemcích v majetku
města a povodí. A i když v současné době probíhají finančně náročné úklidy, tak úplné vyčištění
koryta Nisy není ve finančních ani technických možnostech žádné ze zúčastněných stran.
Organizace Komunitní práce Liberec o.p.s. pro město provádí úklidy dětských hřišť či sídelní zeleně.
Úklid koryta Nisy by měli její pracovníci provést hned po zimě, než její břehy zarostou trávou a další

vegetací. V té době totiž bude odpad dobře vidět a navíc bude možné zajistit pracovníkům ke korytu
snadnější přístup.

Rekonstrukce mostu přes Harcovský potok se protáhne
Bod č. 22: Oprava mostu přes Harcovský potok Josefinino údolí – žádost o prodloužení termínu
Rekonstrukce stávajícího železobetonového rámového mostu přes Harcovský potok potrvá déle, než
bylo původně v plánu. Stavební práce měly skončit do 31. 8. 2013, ale Rada města po argumentaci
dodavatelské firmy JOSTAV, s.r.o., která se odvolávala na nestabilní klimatické podmínky, schválila
prodloužení termínu do 15. 10. 2013.
Prvním problémy přinesly vytrvalé červnové deště, které způsobily zvýšený průtok Harcovského
potoka, a tím pádem nebylo možné založit spodní stavbu mostu. Další potíže se objevily po 29.
červenci, kdy přívalový déšť na několik dní rozvodnil Harcovský potok natolik, že stavaři nemohli
provést bednění opěr mostu a následné zabetonování.
Oprava mostu přes Harcovský potok byla iniciována na základě výsledků hlavní mostní prohlídky z
července roku 2006. Vítězným uchazečem o zakázku se ve výběrovém řízení v roce 2012 stala
společnost JOSTAV, s.r.o., a to s nejnižší nabídkou 1 325 102 Kč bez DPH.
Problémy provázely stavbu od samého počátku. V době mezi výběrovým řízením a zahájením stavby
totiž došlo na objízdné trase přes areál bývalého OD Billa ke změně vlastníka pozemku. Nový vlastník
zřídil na svém pozemku zeď s navazujícím plotem, která znemožňovala použít účelovou komunikaci k
objízdné trase. Z toho důvodu nebylo možné zajistit dopravní obslužnost dané lokality a rekonstrukce
mostu přes Harcovský potok tím pádem nemohla začít v plánovaném termínu.

Při zneužívání úložiště neoprávněným navážením materiálu bude moci zasáhnout policie
Bod č. 25: Provozní řád deponie upotřebitelného materiálu v ulici Londýnská
Deponii upotřebitelného materiálu v Londýnské ulici by se mělo ulevit od zneužívání neoprávněným
navážením materiálu. Liberečtí radní totiž schválili nový provozní řád, který v podobných případech
umožní povolat ke sjednání nápravy Městskou policii Liberec či Policii České republiky.
Provozní řád se objeví na viditelném místě při vstupu do areálu deponie a každý, kdo bude
manipulovat s naváženým materiálem, bude muset podepsat, že se s pravidly seznámil. Město si od
tohoto kroku slibuje hlavně prevenci. Například letos na jaře totiž občané na deponii neoprávněně
navezli značné množství stavební suti.
Deponie leží v areálu, který patří městu a kde se v minulosti uvažovalo o vzniku geotermální
elektrárny. Od roku 2009 areál sloužil pro Odbor správy veřejného majetku. Během zimy jako úložiště
sněhu a v létě jako deponie dřevního odpadu z údržby městské zeleně. Na základě rozhodnutí Rady
města Liberce areál později prošel stavebními úpravami, aby mohl sloužit jako deponie stavebního
upotřebitelného materiálu, která do té doby sídlila v Otavské ulici.

Na nynější deponii, která je částečně oplocená a opatřená zamykatelnou bránou, z počátku putoval
materiál z běžné údržby městského majetku. Postupem času tam ale začal přibývat i upotřebitelný
materiál z investičních akcí, které zajišťuje Odbor správy veřejného majetku MML a které smluvně
zhotovují různé stavební společnosti. Provozní řád tak vznikl nejen jako prevence zneužívání deponie,
ale i jako reakce na navýšení provozu.

Finanční dar od společnosti DIMATEX CS poskytne město zoologické zahradě
Bod č. 30: Schválení přijetí peněžitého daru od spol. DIMATEX CS spol. s.r.o.
Přijetí finančního daru ve výši 25 000 korun od společnosti DIMATEX CS s.r.o., s níž Statutární město
Liberec už několik let spolupracuje v oblasti separovaného sběru textilu, odsouhlasili liberečtí radní.
Loni město darované peníze poskytlo Dětskému centru Sluníčko, letos se na ně může těšit Zoologická
zahrada Liberec.
Na území města Liberce je v současné době rozmístěno 33 kontejnerů na textil, které jsou v majetku
společnosti DIMATEX CS s.r.o. Ta na své náklady zajišťuje jak obsluhu a svoz těchto nádob, tak i
následnou likvidaci a materiálové využití textilních odpadů.

