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Zápis 6/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 14. června 2017 od 14:00 hodin – ZOO 
 
Přítomni:  Ing. Lenka Červová Ph.D., MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jan Randáček, Mgr. Libuše 

Vítová, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Mgr. Jiří Křížek 
 
Nepřítomni:   Pavla Haidlová (omluvena), Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller 
 
Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 6. jednání a zahájila zasedání 
komise. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Jan Randáček. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

2) Představení ZOO 

Pan Nejedlo představil ZOO Liberec. 

3) Nové pojmenování ulice v Liberci - Vesci 

Zástupci investora paní Karasová a pan Karas požádali, zda by komise nepřehodnotila původně 

doporučený název "Bělonožníkova"(důvodem je špatná výslovnost i zapamatovatelnost), nově 

navrhují „Peterkova“ případně „K Rybníku“. 

Komise doporučuje název této ulice "K Rybníku". 

4) Nová pravidla pro přidělování financí - fond pro kulturu a cestovní ruch  

Pan náměstek Langr představil pravidla pro přidělování financí z fondu pro kulturu a cestovní 

ruch. Pan náměstek zodpověděl otázky členů Komise a Komise vzala nová pravidla na 

vědomí. 
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Na základě diskuze bude provedena změna v návrhu nových pravidel, a to kritérium 
spolufinancování projektu žadatelem takto:  
 
 Finanční podíl žadatele, resp. jiné zdroje (vyplývá z rozpočtu) 
- více než 90 %                   5 bodů 
- více než 70 % - 90 %      4 body 
- více než 50 % - 70 %      3 body 
- více než 30 % - 50 %      2 body 
- více než 10 % - 30 %      1 bod 
 

5) Léto na náměstí 

Pan Kvasnička představil kulturní akci "Léto na náměstí". Členové Komise byli vyzváni, aby 

případně navrhli kapely, soubory, zájmová sdružení z Liberce, které by mohly v budoucnu 

účinkovat v rámci akce. Pan Dušek upozornil, že na letácích chybí akce Liberecká Thalie. 

 

6) Různé 

Termíny příštích jednání: 

13. září (MML), 11. října, 15. listopadu, 13. prosince  

Rozdělení akcí z fondu kultury: 

Část akcí byla přidělena na jednání, tabulku akcí rozešle tajemník členům komise, kteří si rozeberou 

ostatní akce. 

Jan Randáček - přesun zastávky MHD u OGL a Severočeského muzea: 

Je plánovaná rekonstrukce na křižovatce a v okolí ulic Masarykova a Vítězná, v rámci této 

rekonstrukce dojde k posunutí tramvajové zastávky Muzeum - Galerie lázně až za křižovatku (blíže k 

Lidovým Sadům). Zastávka bude posunuta tak, aby se mezi zastávku a křižovatku vešla tramvajová 

souprava se dvěma vozy a 5 aut. Toto nebylo konzultováno s vedením OGL ani s vedením 

Severočeského muzea. Další argument pro posun zastávky je instalace semaforů či špatný rozjezd 

tramvaje do kopce. 

Kulturní komise žádá o dodání dopravní studie k této rekonstrukci resp. přesunutí zastávky. 

Pan Randáček zásadně nesouhlasí s přesunem zastávky z původního místa. 
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Jan Randáček - parkování turistických autobusů:  

Pokud přijede autobus s turisty, není možné zaparkovat v okolí OGL, Severočeského a Technického 

muzea, kde by mohli turisté vystoupit a autobus by následně odjel na záchytné parkoviště pro 

autobusy. Podobná situace je například u DFXŠ či u dalších institucí. 

Komise žádá o předložení podkladů (i rozpracovaných), které řeší problém parkování turistických 

autobusů v Liberci, zvláště v okolí kulturních a sportovních objektů, nebo v centru města. Komise 

dále doporučuje Radě SML, aby se problémem parkování turistických autobusů věnovala a vytvořila 

tak lepší podmínky pro turisty. 

         

 
V Liberci 15.2. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Jan Randáček v.r. 
         (ověřovatel zápisu)  


