
Trápí Vás nepo řádek ve Vašem 
okolí? 

Pomůžeme Vám tuto situaci řešit. 
 
K ohlášení je oprávněn každý občan, který zjistí nepořádek 
na místních komunikacích nebo přeplněné či poškozené 
odpadkové koše, v zimním období neodklizený sníh, 
náledí, černou skládku, atd.  

 
Veškerá ohlášení můžete učinit písemně, elektronicky, 
telefonicky či osobně.  
 

Detekce a deratizace 
 
• Detekce a deratizace se provádí v případech, kdy 

dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců a dalších 
živočichů. 
 

Komu ohlásit zvýšený výskyt hlodavc ů a dalších 
živo čichů? 

 
• Statutární město Liberec provádí deratizaci pouze na 

veřejných prostranstvích ve svém vlastnictví.  
 
• V případě zvýšeného výskytu hlodavců se obraťte na 

odbor komunálních služeb, oddělení odpadového 
hospodářství města, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1. 

 
Některá z povinností ohledn ě deratizace vyplývající ze 
zákona:  
• Každá osoba je povinna provádět běžnou ochrannou 

deratizaci (dezinfekci), tak aby tato činnost směřovala 
k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životního 
prostředí a aby nedošlo ke zvýšenému výskytu 
hlodavců a dalších živočichů. 

• Každá právnická osoba a fyzická osoba, která je 
podnikatelem, má povinnost zajistit podle potřeby 
speciální ochrannou deratizaci (dezinfekci, dezinsekci) 
ve své provozovně, pokud dojde ke zvýšenému 
výskytu škodlivých a epidemiologicky významných 
členovců, hlodavců a dalších živočichů.  

• Jde-li o obytné místnosti a nebytové prostory 
nesloužící k podnikání má tuto povinnost vlastník 
nemovitosti nebo společenství vlastníků.  

Sankce – ukládání pokut 

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených na 
úseku deratizace (dezinfekce, dezinsekce) může být 

fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti nebo 
právnické osobě uložena pokuta až do výše 2 mil. Kč. 

 
Autovraky 

 
Co je to autovrak? 
 
Jedná se většinou o nepojízdné dlouhodobě odstavené 
(opuštěné) vozidlo bez i s SPZ. Pomineme-li, že hyzdí okolí 
svým zjevem, nelze přehlédnout jejich nebezpečnost vůči 
veřejnosti a životnímu prostředí. 
Automobil se dále stává autovrakem, splňuje-li alespoň 
jedno z následujících kritérií:  
• konstrukce/sklo vozidla je poničeno následkem 

vandalství oproti poničení následkem dopravní nehody 
nebo  

• vozidlo má nezabezpečené dveře, otevřený 
zavazadlový prostor, atd. a má odstraněnou tabulku 
s registračním číslem nebo  

• vozidlo je částečně či zcela ohořelé. 
 
Komu ohlásit nalezený autovrak? 
 
Na pozemku ve vlastnictví SML: 
 
Odbor technické správy veřejného majetku 
Tel.:485 243 757 
E-mail: plivova.petra@magistrat.liberec.cz 
 
V případě písemného ohlášení uvádějte kontaktní telefon!!! 
 
Při ohlášení po vás bude požadováno:  
• typ vozidla (př. Ford Fiesta),  
• barva,  
• registrační číslo, 
• přesný popis místa, 
• přibližný stav vozidla. 
 

Černá skládka  
 

Komu ohlásit černou skládku?  
 
Na pozemku ve vlastnictví SML: 
 
Odbor technické správy veřejného majetku 
Tel.: 485 243 757 
E-mail: sebelka.jan@magistrat.liberec.cz 
 
Ostatní nelegální skládky odpadů v k. ú. Liberec (s 
výjimkou k. ú. Vratislavice nad Nisou) a dále v k. ú. 

samostatných obcí Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most a 
Stráž nad Nisou řeší MML Liberec, odbor životního 
prostředí, oddělení odpadů a ovzduší. 
Tel. sekretariát odboru: 485 244 861 
 
Při ohlášení po vás bude požadováno: 
 
Přesný popis místa skládky, popřípadě kopie katastrální 
mapy s vyznačením umístění skládky 

 
Likvidace invazních rostlin 

 
Co je to invazní rostlina? 

• Tyto rostliny jsou v ČR nepůvodní. Představují reálnou 
hrozbu pro českou krajinu. Chybí jejich přirození 
nepřátelé, jednak škůdci a choroby, jednak přímí 
konkurenti s podobnou životní strategií. Dokáží se 
dokonale přizpůsobit podmínkám prostředí a 
spontánně se šířit a kolonizovat rozsáhlé plochy. Tím 
dochází k vymizení mnoha jiných druhů. Teoreticky se 
mohou šířit až do fáze, kdy porostou všude. Křídlatky 
vytváří rozsáhlé porosty, které úplně potlačí původní 
vegetaci. Bolševník způsobuje vážná kožní poranění 
nebo opakované a těžké dermatitidy. 
 

• Veškeré invazní rostliny včetně vyobrazení naleznete 
na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/193761-
seznam-invaznich-rostlin. 

 

Komu nahlásit nalezení výskytu invazních rostlin? 

Na pozemku ve vlastnictví SML: 
 
Odbor technické správy veřejného majetku 
Tel.: 485 243 757 
E-mail: sebelka.jan@magistrat.liberec.cz 
 
Zde také získáte informace o účinné likvidaci křídlatky a 
dalších invazních rostlin. 
 
Porucha na ve řejném osv ětlení, slavnostním 
osvětlení a sv ětelném signaliza čním zařízení 

 
• Služby týkající se veřejného a slavnostního osvětlení a 

světelného signalizačního zařízení vykonává pro SML 
společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.  

 
• Pro telefonická oznámení slouží bezplatná linka 

800 101 109 společnosti ELTODO- CITELUM, s.r.o.  
 



 
Poškozené herní prvky, lavi čky, znečišt ěný 

písek v pískovišti, apod.. 
 
Komu nahlásit objevení poškozených herních prvk ů, 
lavi ček, znečišt ěný písek v pískovišti, apod.? 
 
Opravu herních prvků, laviček a doplňování písku do 
pískovišť zajišťují  
Odbor technické správy veřejného majetku 
Tel.: 485 243 757 
E-mail: plivova.petra@magistrat.liberec.cz 

 
Nepořádek na místních komunikacích 
 
Jedná se o nepořádek na místních komunikacích vč. 
chodníků, které jsou v majetku města, znečištění uličních 
dešťových vpustí, nevysypané nebo poškozené odpadkové 
koše, náledí, úklid sněhu, zimní ošetření komunikací vč. 
chodníků, které jsou v majetku města. 
• Telefonicky oznámit na  
Odbor technické správy veřejného majetku 
Tel.: 485 243 442 
E-mail: honzik.josef@magistrat.liberec.cz 
 

  V případě, že se ve Vámi nahlášené věci nic 
neděje, kontaktujte:  
 
Autovraky, ohlášení černé skládky  –  
Odbor technické správy veřejného majetku 
E-mail: fuchs.ladislav@magistrat.liberec.cz 
 
Likvidace invazních rostlin, poškozené herní prvky,  
lavi čky, atd.  –  
Odbor technické správy veřejného majetku  
E-mail: fuchs.ladislav@magistrat.liberec.cz 
 
Nepořádek na místních komunikacích, porucha na 
veřejném osv ětlení 
Odbor technické správy veřejného majetku 
E-mail: fuchs.ladislav@magistrat.liberec.cz 
  
 
Tel. aktuální telefonní seznam naleznete na www.liberec.cz 
→ kontakty. 
 
 
 
 

 
 
Dostupné informa ční letáky: 
 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální pé če  
• Dopravní agenda ( Řidi čský pr ůkaz, mezinárodní 

řidi čský pr ůkaz, výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (P řihlášení, zrušení trvalého 

pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matri čních 

doklad ů) 
• Matrika III (Výpisy z rejst říků, Ověřování pravosti 

podpisu a shody opisu) 
• Náhradní rodinná pé če (Osvojení, P ěstounská 

péče, Poru čnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanský pr ůkaz 
• Poplatky (Místní poplatek ze ps ů, Poplatek za 

komunální odpad) 
• Práva ob čana při komunikaci s ú řadem 
• Právní odpov ědnost náctiletých 
• Průkaz mimo řádných výhod 
• Rozchod rodi čů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých 

a mladistvých 
• Týrané a zneužívané d ěti 
 
 
Úřední hodiny Magistrátu m ěsta Liberec:  
 
Pondělí a středa  8,00 – 17,00  
Úterý a čtvrtek  8,00 – 16,00 
Pátek   8,00 – 14,00 
     
Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den , kdy 
jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny. 
 
Adresa:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Telefon:  485 243 111  
Fax:  485 243 113  
E-mail:  info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna:  posta@magistrat.liberec.cz  
Web: www.liberec.cz    
       
Letáky jsou k dispozici ke stažení na www.liberec.c z. 
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Nepořádek kolem 
nás 

 

 
 
 
 
 

 


