V Liberci 4. prosince 2013

Tisková zpráva
po 22. schůzi Rady města Liberec
Více jak 60 bodů měla na svém programu 22. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 3. prosince 2013.

Město řeší, jak navýšit počet míst v základních školách
Bod č. 39: Návrh obecně závazné vyhlášky - obvody spadových ZŠ
Až o dva tisíce míst bude muset v příštích třech letech navýšit město Liberec kapacitu v základních
školách. Už v současnosti převyšuje průměrná naplněnost libereckých škol 90 % (v jiných regionech
jen 60 %) a demografický vývoj počítá s výrazným populačním nárůstem. V letošním roce dochází na
základní školy cca 7600 dětí, přičemž celková kapacita nepřevyšuje 8900 dětí.
Město Liberec proto musí aktualizovat takzvanou spádovou vyhlášku, jinak by hrozilo, že některé
školy nepojmou děti ze své spádové oblasti. Vytipováno bylo několik lokalit, kde se přepokládá
navýšení počtu dětí. Například děti z ulic Azurová, U Potůčku nebo Horní Kopečná by už od příštího
školního roku měly nastoupit do prvních tříd na Základní školu Broumovská, přitom doposud spadaly
pod Základní školu Dobiášova.

Dopravní podnik upraví jízdní řády. Reaguje na podněty cestujících
Bod č. 47: Změny jízdních řádů MHD Liberec s platností od 15. 12. 2013
Od 15. prosince 2013 dojde ke změně jízdních řádů na autobusových linkách městské hromadné
dopravy v Liberci. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou přihlédnul k výstupům z
dopravních průzkumů a k připomínkám cestujících, kteří například požadují lepší přestupní vazby u
konkrétních spojů.
Změny v jízdních řádech se dotknou linek číslo 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25 a 57. Jízdní řády ostatních
linek zůstávají beze změny. Například na lince č. 12 přibydou nové spoje ze Zelené Údolí na Malé
náměstí. V dubnu bude vyhodnocena jejich využitelnost cestujícími na základě dopravního průzkumu
a přijato následné opatření. Ve dnech školního vyučování bude na lince č. 17 jezdit posilový autobus v
rámci spoje v 7.30 hodin z Fügnerovy pouze k Tipsport areně. Dopravní podnik vyhověl také
požadavkům cestujících na úpravu linky z Průmyslové zóny JIH. V pracovní dny odsud pojedou
vybrané spoje nově pouze do Fügnerovy a do Kunratic pak budou pokračovat nové spoje.

K zásadním změnám provozu dojde v období vánočních svátků, podobně jako jsou cestující zvyklí
z minulých let. Na Štědrý den skončí provoz v 18.30 a druhý den ráno na Boží hod se autobusy a
tramvaje opět rozjedou podle nedělního jízdního řádu v 7.30 hodin. Na Silvestra ukončí veškeré linky
MHD provoz ve 21.00 hodin.

V lednu převezme správu hřbitovů město. Žádosti občanů budou tedy nově vyřizovat
úředníci v Liebiegově vile
Bod č. 49: Návrh řádu veřejných pohřebišť ve městě Liberci
Od 1. ledna 2014 přejdou veřejná pohřebiště, o která se dosud staraly Technické služby města
Liberce, do vlastnictví a správy města. Podle zákona musejí mít všechna tato veřejná pohřebiště svůj
řád. Ten nyní město Liberec připravuje. Návrh rozsahu poskytovaných služeb, který bude pro hřbitovy
platit, vzali na svém posledním zasedání na vědomí liberečtí radní. Řád například stanoví předepsané
druhy rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, dále tzv. dobu tlecí pro lidské ostatky, povinnosti
návštěvníků, povinnosti provozovatele (správce) pohřebiště a dalších osob, vykonávajících činnosti,
jež souvisejí se zajištěním řádného provozu pohřebiště dobu, po kterou je veřejně přístupné. Návrh
řádu upravuje provoz hřbitovů, které budou ve vlastnictví SML, a to v následujících čtvrtích: Machnín,
Radčice u Krásné Studánky, Vesec, Horní Růžodol, Ruprechtice, Rudolfov a Horní Suchá u Liberce
(Ostašov). Řád veřejného pohřebiště bude v přiměřené podobě platit i pro hřbitov ve Vratislavicích
nad Nisou. Provozování veřejného pohřebiště povoluje podle zákona na základě doporučení Krajské
hygienické stanice LK Krajský úřad Libereckého kraje, kterému město řád pohřebiště předloží ke
schválení. Správu hřbitovů bude od ledna zajišťovat Odbor správy veřejného majetku SML, se sídlem
Jablonecká ulice 41 (Liebiegova vila). Tam by se měli občané obracet se svými případnými požadavky.
Samotné hřbitovy budou pro veřejnost přístupné od prosince do března v čase od 8:00 - 17: 00 hodin
a od dubna do listopadu od 8:00 - 20:00 hodin.

Ceny za pronájmy hrobů a další pohřební služby se pro příští rok nemění
Bod č. 50: Ceník nájmu hrobových míst a pohřebních služeb s nájmem spojených
Statutární město Liberec se v současné době připravuje na úplné převzetí správy a údržby hřbitovů
od dosavadního vlastníka a správce, kterým jsou do konce roku 2013 Technické služby města Liberce.
Pro zajištění efektivní správy a údržby hřbitovů město postupně vypracovalo kalkulaci veškerých
nákladů i výnosů. Z dosavadních výpočtů vyplývá, že náklady dlouhodobě převyšují výnosy
z provozování hřbitovů. Schodek doposud krylo Statutární město Liberec, které bude muset dotovat
provoz hřbitovů i v budoucnosti. Přesto ceny zůstanou pro občany stejné. Ceník nájmu hrobových
míst a služeb s nájmem spojených pro hřbitovy v katastrálním území Machnín, Radčice u Krásné
Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, Horní Růžodol, Ruprechtice a Rudolfov
schválili na svém zasedání liberečtí radní. Dále odsouhlasili vzorovou smlouvu o nájmu hrobového
místa, vzor smlouvy o ukončení nájmu hrobového místa a vzorové dodatky ke smlouvám o nájmu
hrobového místa v případě změny hrobového místa nebo změny nájemce. Konkrétní ceny budou
zveřejněny na začátku roku na webových stránkách města v samostatné záložce, kterou město nyní
připravuje.

Poničený Památník obětem komunismu se dočká opravy
Bod č. 51: Oprava památníku v parku Jablonecká
Památník obětem komunismu v parku v Jablonecké ulici, který se stal letos v létě terčem útoku
neznámého vandala, nechá statutární město Liberec opravit. Potřeba je vyměnit poškozené sklo a
obnovit nátěr rámu. Předpokládaná výše finančních nákladů na opravu je cca 132 tisíc Kč bez DPH.
„Památník obětem komunismu je velice atraktivní umělecké dílo, které zpříjemňuje veřejný prostor a
velice mě mrzí, že někteří občané si podobných děl od renomovaných autorů neváží a poškozují je,“
komentovala primátorka Martina Rosenbergová.
Památník obětem komunismu, který od roku 2006 stojí v Jablonecké ulici v Liberci, uspěl letos v
konkurenci 70 nejvýraznější českých staveb a stal se v rámci mezinárodní soutěže BigMat nejlepší
českou stavbou realizovanou v období 2005 – 2013. Má podobu kvádru, který je ze dvou stran tvořen
zrcadlovými tabulemi pokoveného skla, vsazenými do ocelového rámu. V patě památníku je do
dlažby zapuštěn zrcadlově převrácený nápis, v odrazu čitelný: „Sám v sobě hledej, zda svobodu
bráníš, ctíš nebo omezuješ."

Kontejnery na Sokolovském náměstí chce město schovat pod zem
Bod č. 56: Záměr a podání žádosti o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na Sokolovské
náměstí v Liberci
Plastové kontejnery na domovní a tříděný odpad už nebudou hyzdit Sokolovské náměstí. Radnice
přišla s elegantním řešením. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí části náměstí umístí
kontejnery do podzemí. Pořídit je chce s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Radní nyní odsouhlasili podání žádosti.
Princip podzemních kontejnerů spočívá v uložení velkoobjemových nádob (zásobníků) na odpad pod
dlažbu ulice. Na povrchu je prozrazuje jen elegantní vhazovací sloupek, který vypadá jako odpadkový
koš. Podzemní kontejnery tak nenarušují charakter okolí a odpovídají i požadavkům památkářů. „Z
hlediska estetického i provozního jsou podzemní kontejnery pro sběr a třídění odpadů jednoznačně
tím nejlepším řešením, navíc odolným proti vandalům. Tento systém třídění je vhodný pro využití
zejména v historických centrech a na sídlištích,“ uvedl vedoucí Odboru technické správy veřejného
majetku MML David Novotný.
Součástí žádosti o dotaci bude i žádost o dotaci na pořízení zahradních kompostérů, které radnice
zapůjčuje občanům města.

O odložený textil se bude v Liberci dál starat stejná firma
Bod č. 58: Schválení výsledků výběrového řízení na pronájem pozemků pro kontejnery na separaci
použitého textilu
V otevřeném výběrovém řízení vybralo statutární město Liberec společnost, která bude na území
města provozovat kontejnery na odložený použitý textil. Předmětem soutěže byla nabídková cena,
tedy výše nájmu za pronájem pozemků ve vlastnictví města pro umístění těchto kontejnerů. Zájem

projevily čtyři společnosti. Nejvýhodnější nabídku předložila firma DIMATEX CS, s.r.o., která
pravidelný výsyp, úklid a následné využití textilního odpadu obstarávala v Liberci v posledních pěti
letech.
Doposud firma DIMATEX CS, s.r.o., která také kontejnery vlastní, zpracovávala textilní odpad zdarma
a žádný nájem za rozmístění 32 kontejnerů na pozemcích města neplatila. Jedním z požadavků města
pro nového zpracovatele textilního odpadu je podmínka, že část z nasbíraného textilu věnuje
společnost na charitativní účely.

V Liberci výrazně přibyde kontejnerů na tříděný odpad
Bod č. 60: Projekt intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci
Liberečané se mohou těšit na více než 300 nových míst, kde bude možné třídit odpad. Samostatné
kontejnery na papír, PET plasty, sklo a nápojové kartony tak budou mnohem dostupnější. Rozhodli o
tom liberečtí radní, kteří schválili projekt Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci.
Projekt, který vypracovala společnost INISOFT Liberec s.r.o., vychází ze schváleného Plánu
odpadového hospodářství města Liberec a jeho realizace se uskuteční postupně v etapách. V první
etapě přibyde do ulic 165 kontejnerů, 55 popelnic a 500 různě velkých nádob na bioodpad. Toto
opatření odstraní dílčí neplnění stávajícího odpadového plánu města a bude pro město znamenat
navýšení finančních výdajů za sběr a využití odpadu o 1,3 mil. Kč ročně. V případě realizace druhé
etapy pak náklady města vzrostou o dalších 3,1 mil. Kč.
S větším množstvím separovaného odpadu však město získá vyšší příspěvek od společnosti EKO-KOM
a.s. a zároveň bude platit méně za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, kterého díky
rozšířenému třídění značně ubyde. Dle předběžných informací by navíc cena za sběr, svoz a využití
separovaného odpadu mohla být nižší, protože společnost A.S.A. Liberec s.r.o., která svoz a nakládání
s odpady pro město zajišťuje, nabízí pronájem nových kontejnerů zdarma.
Protože navýšením počtu nádob na separovaný odpad dojde k výraznému navýšení ceny za dílo, musí
být zakázka na vybudování nových separačních míst zadána prostřednictvím výběrového řízení, a to
jednacím řízením bez uveřejnění.

