V Liberci 5. února 2014

Tisková zpráva
po 3. schůzi Rady města Liberec
Téměř 50 bodů měla na svém programu 3. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila v úterý
4. února 2014.

Jízdenku na trati Liberec - Jablonec budou moci cestující zaplatit z mobilu
Bod č. 3: Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého
kraje – doplnění SMS jízdenek pro linku MHD č. 11
Požadavkům cestujících na možnost platby jízdného formou SMS na lince městské hromadné
dopravy z Liberce do Jablonce vyhověli liberečtí městští radní. Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou od 1. března zavede na celé lince č. 11 (část linky je již mimo tarifní zónu Liberec)
SMS jízdenky. Rozšířením sortimentu o tento druh jízdenky se také předejde sporům s cestujícími,
kteří ať již nechtěně, nebo úmyslně přejíždí přes hranici zóny.
Kupování jízdenek MHD přes mobilní telefon je v Liberci čím dál oblíbenější. V současnosti dopravní
podnik eviduje přes 230 tisíc zakoupených SMS jízdenek ročně. Pořízení jízdenky touto cestou je
jednoduché: stačí poslat z mobilního telefonu SMS s příslušným textem a před nástupem do tramvaje
počkat na potvrzující zprávu. Jízdenka do Jablonce přes SMS vyjde na 31,- Kč a platit bude 60 minut.
Cena je o 5,- Kč vyšší než papírové relační jízdenky pro stejnou cestu. Cenový rozdíl je však stejný jako
rozdíl dosavadních SMS a papírových jízdenek pro tarifní zónu Liberec.
Platbu jízdného pomocí SMS a DATOVÉ jízdenky v tarifní zóně MHD Liberec zavedl dopravní podnik
už v roce 2009. Aktuální informace o tarifu MHD najdou cestující na http://www.dpmlj.cz/mhdliberec/sms-jizdenka/

Město získalo na opravy po přívalových deštích dotaci přes 4,5 milionu korun
Bod č. 5: Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na obnovu majetku
postiženého živelní pohromou v roce 2013
Na část škod, které způsobily přívalové deště v Liberci na konci července v roce 2013, získá město
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Přijetí finančního příspěvku ve výši 4,657
338,- Kč schválili liberečtí radní. Celkové stavební náklady činí přitom 6,653.348,- Kč včetně DPH.
Opravy budou provedeny v první polovině tohoto roku.

Extrémní srážky přišly v pondělí 29. července mezi 21. až 22. hodinou, kdy stoupla hladina Lužické
Nisy na III. stupeň povodňové aktivity a dosáhla na měrném profilu v Barvířské ulici výšky 178
centimetrů. Došlo k intenzivnímu odtoku vody ze svahů a komunikací, bleskovému rozvodnění toků,
zatopení domů, zatopení a podemletí komunikací.
S pomocí dotace ministerstva budou opraveny škody v těchto lokalitách:
1. Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu (419.265,- Kč)
2. Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi (174.905,- Kč)
3. Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou (365.057,- Kč)
4. Oprava sesuvu - ul.Mařanova (197.033,- Kč)
5. Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá (472.964,- Kč)
6. Oprava havárie místní komunikace Pekárkova (330.244,- Kč)
7. Kadlická oprava podemleté komunikace (191.845,- Kč)
8. Oprava opěrné zdi a odvodnění místní komunikace, ul. Na Výběžku (255.773,- Kč)
9. Oprava komunikace Na Rozhraní (480 757,- Kč)
10. Fibichova – poškozený povrch chodníku (237 918,- Kč)
11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek (149 664,- Kč)
12. Polední – poškození krajnice a propustku (264 264,- Kč)
13. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku (829 246,- Kč)
14. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace (288 403,- Kč)

Galerie v suterénu radnice nezůstane opuštěná. Město zde představí výsledky
archeologických výzkumů
Bod č. 6: Prezentace historie města Liberce veřejnosti na základě nejnovějších archeologických
výzkumů na území města Liberce
Přiblížit Liberečanům historii jejich města a umožnit jim nahlédnout do výsledků archeologických
výzkumů z centra Liberce má výstava, kterou chce magistrát zpřístupnit v suterénu budovy historické
radnice. Využije tak prázdné prostory po nedávno zrušené Galerii U Rytíře. Expozice představí nálezy
a práci archeologů z posledních let na Nerudově náměstí a v Kostelní ulici. Výzkumy na obou místech
spolufinancovalo město Liberec. Výstava dá prostor i prezentaci možných nových podob
Sokolovského náměstí a památníku na Nerudově náměstí, věnovanému bitvě u Liberce roku 1757.
Právě Nerudovo náměstí, které město Liberec v roce 2012 kompletně revitalizovalo, vydalo
archeologům mimořádně významné objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu
badatelé nalezli jeden z nejlépe zachovalých hromadných kostrových hrobů z období Sedmileté války.
Ze zajímavých artefaktů se podařilo objevit například kovové knoflíky s monogramem císaře Karla VI,
či císařovny Marie Terezie. Někteří jedinci měli na hlavě zbytky vlasů v podobě spletených copánků.
Odkryta byla i dětská dřevěná rakev s ostatky. Počet nalezených jedinců je dnes více jak sedmdesát.
Výše zmiňované nejnovější archeologické nálezy se díky městu Liberec a spolupráci se Severočeským
muzeem v Liberci, které výzkum této jedinečné archeologické lokality realizuje, zpracovávají a
zkoumají v laboratořích a na dalších odborných pracovištích. Statutární město Liberec má tak
jedinečnou možnost dozvědět se zcela nové a unikátní informace o vojácích, kteří se účastnili
krvavých bojů v bitvě u Liberce v roce 1757.

„Současné Nerudovo náměstí patří k několika málo zachovalým archeologickým lokalitám na území
Liberce. Je proto důležité toto místo chránit a do budoucna využít jako historický prvek tváře města,“
podotkla primátorka Martina Rosenbergová. Jak dále uvedla, město umístilo na své webové stránky
prezentace možných návrhů pietního místa s památníkem. (http://www.liberec.cz/nerudovopamatnik/)
Výstava by měla veřejnosti přiblížit také archeologický výzkum z Kostelní ulice. V okolí kostela Sv.
Antonína archeologové objevili část jednoho z nejstarších středověkých hrobů, dále hroby z
pozdějších období, a to včetně předmětů - křížků, medailonků apod., část spodní stavby kaple Božího
hrobu postavené v roce 1772 a fragmenty původní kamenné dlažby. Některé tyto archeologické
objevy budou moci obdivovat lidé přímo v místě jejich nálezu. Půjde například o vyznačení umístění
hrobu „nejstaršího obyvatele“ Liberce nebo kaple Božího hrobu. Přes skleněnou desku si budou moci
kolemjdoucí prohlédnout část dochované dlažby staré několik století.
„Pokusíme se výstavu otevřít co nejdříve. Těší mě, že opuštěné sály po galerii budou opět sloužit
veřejnosti. Současně tyto prostory začleníme do prohlídkového okruhu radnice, expozice tak bude
snadno dostupná i návštěvníkům města,“ řekla Martina Rosenbergová.
Zajištění expozice v prostorách radnice po bývalé galerii schválila rada města na své 3. letošní schůzi.

Opravě komunikace Rychtářská bude předcházet přeložka kabelu elektrické energie
Bod č. 18: „Oprava komunikace Rychtářská“, Přeložka kabelů ČEZ
V současné době město zpracovává projektovou dokumentaci pro investiční akci „Oprava
komunikace Rychtářská“. Během této přípravy bylo zjištěno, že kvůli zdárné realizaci stavby bude
nutné uskutečnit přeložku distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie. Přeložka
kabelu si podle předpokladu vyžádá celkem 105.963,- Kč bez DPH, a hradit ji bude statutární město
Liberce. „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie“, která bude uzavřena mezi ČEZ Distribuce a statutárním městem Liberec,
schválili liberečtí radní.

Základní škola na náměstí Míru bude mít svého ředitele
Bod č. 32: Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru
212/2, příspěvkové organizace
Rada města Liberec vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec,
nám. Míru 212/2. Od července letošního roku totiž tato škola bude fungovat samostatně s vlastním
vedením, doposud byla vedená jako odloučené pracoviště ZŠ Sokolovská. Zrušení odloučeného
pracoviště a zřízení ZŠ na náměstí Míru schválilo zastupitelstvo města v červnu loňského roku.
Předpokládaný nástup nového ředitele do funkce je od 1. července 2014 na dobu určitou šesti let.
Přihlášky mohou zájemci doručit osobně nebo písemně nejpozději do 20. února 2014 na adresu
Statutární město Liberec, odbor péče o občany, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, k rukám A.
Romanopulu, tel.: 485243375.

Městský orientační systém zahrne IQ Landii, Dinopark a nové sídlo Oblastní galerie Liberec
Bod č. 43: Aktualizace seznamu komunálních cílů zapojených do Městského orientačního systému
Městský orientační systém, schválený v roce 1998 radou města a v následujících letech realizovaný
Technickými službami města Liberce, se nyní dočká další aktualizace významných turistických cílů.
Liberečtí radní schválili rozšíření orientačního systému o atraktivní dvojici IQ Landia, Dinopark a
rovněž změnu značení v souvislosti s přestěhovanou Oblastní galerií Liberec.
V případě Oblastní galerie Liberec je třeba změnit aktuální značení, přičemž část systému může zůstat
v současné podobě a část musí vzhledem k otevření galerie v bývalém objektu městských lázní projít
úpravou. Náklady ve výši 23.260 Kč uhradí ze svého rozpočtu odbor cestovního ruchu. IQ Landia i
Dinopark ponesou náklady na realizaci a instalaci systému značení samy.
Městský orientační systém doposud zahrnoval jako cíle Centrum Babylon, Divadlo F. X. Šaldy, Malé
divadlo, Naivní divadlo, Experimentální studio, Botanickou zahradu, Dětský koutek, Lidové sady,
Liebiegovu vilu, DDM Větrník, městské lázně, radnici, Severočeské muzeum, výstaviště, ZOO Liberec,
Oblastní galerii Liberec, Ještěd, Dům kultury, Valdštejnské domky, kostely, výstavní síně a
architektonické prvky (zastávka U Zdi, koule, zrcadlo, fontány apod.).
Městský orientační systém se dělí na dvě části, a sice komerční a komunální. Správcem je společnost
ELSET, s.r.o.

Město získalo dotaci na doplnění navigace k cyklostezce Odra/Nisa
Bod č. 44: Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na
realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“
Statutárnímu městu Liberec se podařilo získat z Evropského fondu regionálního rozvoje finanční
podporu na projekt „Cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“.
Přijetí dotace z programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ nyní schválili liberečtí radní. Příspěvek pokryje 85%
celkových nákladů.
Celková výše výdajů v rámci projektu je 17.411,54 eur, přičemž spolufinancování ze strany
statutárního města Liberec činí 2.611,73 eur, které do projektu poputují z rozpočtu oddělení
cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních zařízení. Dle pravidel projektu bude třeba
celý projekt předfinancovat z rozpočtu SML. Po následném vyúčtování pak budou finanční prostředky
ve výši 85% nákladů (14.799,80 eur) vráceny zpět do rozpočtu města.
Cílem projektu je především motivovat české i zahraniční cyklisty k poznání města Liberce a jeho
historických, přírodních i kulturních zajímavostí. Partnerem projektu je město Žitava, zastoupené
primátorem Arndtem Voigtem. S realizací se počítá do 30. června 2014.

