V Liberci 17. dubna 2013

Tisková zpráva
po 8. Radě města Liberec
Téměř 40 bodů měla na svém programu 8. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý
16. dubna 2013.

Lidé se dozvědí na seminářích detaily revitalizace stromořadí na ulici Masarykova
Bod č. 10: Plán komunikace s veřejností „Obnova aleje Masarykova
Magistrát města Liberce chystá celou řadu kroků, které seznámí obyvatele města a především čtvrti
Lidové sady s tím, jak bude konkrétně probíhat obnova aleje na ulici Masarykova. Město Liberec
povede s veřejností otevřený dialog. Mimo terénního průzkumu (šetření mezi obyvateli a zjišťování
jejich postojů) je v projektu komunikace s veřejností navržena anketa mezi obyvateli, výstava
k historii a současnému zdravotnímu stavu stromů, a dále jsou plánovány také například dva
semináře pro veřejnost. Na těchto besedách se lidé dozvědí nejen objektivní příčiny revitalizace
lipové aleje, tedy detaily zdravotní kondice stromů, z níž vyplývá nebezpečí jejich samovolného pádu
a možného zranění kolemjdoucích. Současně bude město na besedách informovat občany i o tom, že
cílem magistrátu je alej na této důležité tepně Liberce zachovat. Jestliže ale dendrologové nevidí
jinou cestu než pokácení všech vzrostlých lip, snahou města je obnovit stromořadí vysázením už
vzrostlejších stromů, aby zde vznikla důstojná náhrada za ty, které musely být zlikvidovány.
Na semináře budou pozváni také odborníci. Lidem zde bude představena i vizualizace budoucí nové
aleje. Podrobný plán komunikace s veřejností schválila na svém zasedání Rada města.
Letos už bylo odstraněno prvních 7 nejnebezpečnějších stromů z celkového počtu 129, ostatní by
mohly přijít na řadu v příštím roce. Na zdravotní kondici lip se podepsala rekonstrukce tramvajové
trati v 90. letech, kdy došlo k narušení kořenového systému stromů. Už tehdy chtělo kvůli
bezpečnosti obyvatel město alej pokácet, ze záměru nakonec sešlo. Projekt obnovy stromořadí na
ulici Masarykova je nyní ještě ve fázi jeho projednávání a schvalování.

Vloni řešili strážníci o téměř 2 tisíce přestupků víc než v předchozím roce
Bod č. 12: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu Městské policie Liberec za rok 2012. Loňský rok byl pro
městskou policii především rokem, ve kterém se musela vyrovnat s výrazně redukovaným rozpočtem.
Rok 2012 byl zároveň rokem, kdy městská policie pokračovala v projektu „Zavádění procesního a

projektového řízení ISO 9001“, a současně začala vypomáhat městu Frýdlant. Městská policie Liberec
má celkem 71 strážníků s osvědčením (včetně ředitele), a k tomu jsou 4 pracovníci zařazeni v
technickém a ostatním personálu. V roce 2012 hospodařila policie s rozpočtem v konečné výši
41 304 704,- Kč, nižším oproti roku 2011, kdy rozpočet městské policie činil 49 889 805,- Kč. Přidělený
objem finančních prostředků na 2012 byl vyčerpán do výše 97,7 % a nebyl překročen. Současně byl
rok 2012 rokem, kdy městská policie oslavila 20 let od svého založení. Městská policie řešila vloni
celkem 18 868 přestupků, což je o 1758 přestupků více než ve srovnatelném období roku 2011.

Videozáznamy ze zastupitelstva budou uloženy na webu města
Bod č. 34: Změna článku IV. bodu 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec
Ještě více zpřístupnit jednání zastupitelstva co nejširšímu počtu libereckých občanů se rozhodlo
vedení Statutárního města Liberec. Kromě toho, že už nyní mohou lidé pokaždé sledovat zasedání
v přímém přenosu na internetu, budou si moci tento záznam na webových stránkách města kdykoliv
pustit. Také tímto krokem plní současná koalice své programové prohlášení. Aby mohl být
audiovizuální záznam archivován a volně zveřejňován na webových stránkách města, odsouhlasila
rada města změnu čl. IV. bodu 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberce s účinností od 1. května
2013. O změně musí ještě rozhodnout dubnové zastupitelstvo města.
Kvůli ochraně práv veřejnosti přítomné na zasedání a nemožnosti získání výslovného souhlasu
jednotlivých osob k dalšímu použití záznamu, bude kamera nově umístěna tak, aby nezachycovala
prostor vstupu do jednacího sálu a místa určená pro přihlížející občany. Za této podmínky bude
možné audiovizuální záznam dále používat, tj. archivovat a zveřejňovat.

Liberec vstoupí mezi Zdravá města České republiky
Bod č. 25: Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR
Členem Asociace zdravých měst bylo Statutární město Liberec už v letech 1996 – 1999. V té době
ještě ale nebyla možnost získat výhody při získávání zdrojů pro projekty, nefungovala databáze pro
řízení strategie a projektů DATAPLÁN. Navíc školení a semináře, které v současnosti asociace pořádá,
začaly fungovat až po vstupu ČR do EU a otevření čerpání nových zdrojů. Výhodou členství v asociaci
je i to, že od loňského roku je členem Asociace Zdravá města i Liberecký kraj. Přijetím Projektu

Statutární město Liberec – Zdravé město bude potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů
základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality
života. V rámci procesu strategického plánování a řízení rozvoje Statutárního města Liberec bude
pamatováno na opatření směřující do oblasti zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické a
hospodářské, i oblasti sociální a kulturní. Vstupem do asociace budou posíleny možnosti města při
získávání externích finančních zdrojů (Strukturální fondy EU ap.). S těmito zdroji souvisí další rozvíjení
kvality veřejné správy města v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN. V neposlední řadě je
snaha o „Zdravé město“ dobrou vizitkou pro návštěvníky i mezinárodní partnery města – podpoří
dobrou image města. Vstup SML do asociace schválili liberečtí radní. Musí o něm ještě rozhodnout
zastupitelé města.

