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Tisková zpráva 
XVIII. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním osmnáctém jednání konaném v úterý 3. listopadu 2009 
zabývali 25 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, výběrová řízení nebo opravy městských komunikací. 
 
 
Operační plán zimní údržby 
Bod č. 5: „Operační plán zimní údržby městských komunikací 2009-2010“ 
 

Operační plán zimní údržby městských komunikací byl sestaven s přihlédnutím na dostupné technické vybavení 
a lidské zdroje. Do návrhu byly rovněž začleněny nově vybudované komunikace. V souladu s platnou legislativou 
a nedávno schváleným nařízením, kterým se vymezují neudržované úseky místních komunikací, chodníků a 
schodišť, došlo v Operačním plánu zimní údržby k úpravám programů údržby těchto úseků i ostatních ploch. 
TSML zajistí údržbu na celkem 390 km vozovek v majetku města, na 127 km chodníků a 3406 schodišťových 
stupních (na celkem 415 schodištích).  
Limit pro zmírňování závad ve sjízdnosti na komunikacích je stanoven: 
 

Pořadí komunikací 
Limit daný vyhláškou 

Ministerstva dopravy ČR 
Limit daný Operačním 

plánem zimní údržby SML 
I. pořadí důležitosti do 4 hodin do 2 hodin 
II. pořadí důležitosti do 12 hodin do 6 hodin 
III. pořadí důležitosti do 48 hodin do 24 hodin 

 
Součástí Operačního plánu zimní údržby jsou také lhůty pro dokončení zimní údržby na chodnících (I. kategorie 
důležitosti do 6 hodin po spadu sněhu, II. kategorie důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu). U schodišť je 
ukončení zimní údržby stanoveno do 12 hodin po spadu sněhu. Parkoviště mají být uklizeny do 24 hodin po 
ukončení spadu sněhu, stejně jako cesty v parcích. Veřejná prostranství budou uklízena ve dvou programech 
(podle důležitosti), přičemž doby ukončení zimní údržby je v tomto případě 6, resp. 12 hodin od spadu sněhu. 
Zastávky MHD budou uklízeny do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (podle důležitosti). 
Operační plán zahrnuje i odvoz sněhu a případné vyhlášení sněhové kalamity. 
 
Rozsáhlé opravy komunikací v příštím roce 
Bod č. 6: „Oprava komunikací v lokalitě Na Ladech – založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení“ a bod jednání č. 7: „Oprava komunikací a chodníků v lokalitě Gagarinovy ulice – založení projektu, zajištění 
projektové dokumentace a příslušných povolení“ 
 

Podnětem občanů upozorňujícím na špatný technický stav ulic Studničná, Na Ladech, Perlová a Jungmannova 
(dále jen lokalita Na Ladech) se rada města zabývala v dubnu letošního roku. Tehdy bylo rozhodnuto o sdružení 
investic vlastníků jednotlivých sítí a města, které zajistí rozsáhlejší opravu komunikací v dané lokalitě a bude 
jím také dosaženo dlouhodobého výsledného efektu. V červnu pak radní zařadili do Plánu oprav místních 
komunikací v roce 2009 pořízení projektové dokumentace související s přípravou oprav a odbor technické 
správy veřejného majetku následně ve výběrovém řízení vybral dodavatele této činnosti. Podle uzavřené 
smlouvy bude dokumentace předána městu nejpozději v dubnu 2010, a to včetně příslušného stavebního 
povolení. 
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Odbor technické správy veřejného majetku také projednal s vlastníky jednotlivých sítí možnosti sdružené 
investice, přičemž předběžný příslib zní ze strany ČEZ DISTRIBUCE, a. s. na 3,5 mil. Kč a ze strany SVS, a. s. 
na částku 1,3 mil. Kč. Celkové náklady na opravu inženýrských sítí a povrchů komunikací v lokalitě Na Ladech 
jsou v tuto chvíli odhadovány na 10 milionů korun a z výše uvedeného vyplývá, že vlastní podíl města na 
investiční akci bude cca 5,2 milionu korun. Skutečné náklady na provedení však budou známy až po ukončení 
výběrového řízení na dodavatele prací, jehož vyhlášení je plánováno v takovém termínu, aby realizace oprav 
mohla proběhnout v roce 2010. 
 
Odbor technické správy veřejného majetku je nejmladším odborem magistrátu. Jelikož většinou své působnosti 
převzal v době svého vzniku od dosavadního správce městských komunikací a zeleně (TSML, a. s.), byla 
provedena nová inventarizace majetku. V rámci této inventarizace pracovníci odboru také hodnotili technický 
stav přebíraného majetku. V květnu letošního roku tak byl při prohlídce komunikací a chodníků v ulici 
Gagarinova (a touto ulicí vymezeném sídlišti – lokalita Gagarinova) konstatován nefunkční stav zejména 
chodníků, ale i některých komunikací s tím, že se již začínají objevovat prvky havarijního stavu (např. 
u asfaltových krytů chodníků). Následně byla provedena běžná údržba havarijních míst asfaltovým materiálem.  
Při další kontrole stavu (v září 2009) bylo zjištěno, že vzhledem ke stáří komunikací v lokalitě dochází stále ke 
zhoršování jejich stavu a další opravy formou běžné údržby nejsou přínosné. Odbor technické správy veřejného 
majetku tak navrhl radním, aby zařadili do Plánu oprav komunikací na rok 2010 celkovou opravu chodníků 
v lokalitě Gagarinova, popř. části vlastní komunikace. Radní s tímto návrhem souhlasili a nyní proběhne výběr 
dodavatele na zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení v souladu se stavebním 
zákonem. Celkové náklady na opravy v lokalitě Gagarinova jsou odhadovány na 10 mil. Kč s tím, že přesná cena 
díla bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací. 
 
Nové prvky veřejného prostoru 
Bod č. 12: „Katalog prvků městského veřejného prostoru – aktualizace“ 
 

Od roku 2002 je v Liberci schválen Katalog prvků městského veřejného prostoru. Připomeňme, že tento 
dokument slouží jako závazný sumář přípustných součástí veřejného prostoru (od laviček přes veřejné 
osvětlení až po čekárny MHD nebo prodejní stánky). Každý, kdo chce na veřejné prostranství umístit jakýkoliv 
prvek, musí se nejprve přesvědčit, že vybraný objekt je v souladu s tímto katalogem. 
Dokument byl v minulosti již dvakrát aktualizován, a to vždy z důvodu rozšíření jeho obsahu a také v reakci na 
aktuální výrobní trendy jednotlivých dodavatelů těchto prvků. Ze stejného důvodu radní na svém 18. letošním 
zasedání schválili třetí aktualizaci tohoto katalogu s tím, že došlo k zařazení některých dalších součástí prvků 
veřejného prostranství a naopak vyřazení prvků, které již nejsou na trhu k dostání. 
Třetí aktualizace katalogu zahrnuje změny v části nazvané „Městský mobiliář“, ale nově do přípustných prvků 
v dílu „Drobné stavby“ zařazuje také veřejná WC ve dvou variantách – volně stojící a jako součást prodejního 
stánku. Od 1. ledna 2010 bude Katalog prvků městského veřejného prostoru k dispozici veřejnosti také 
prostřednictvím webových stránek města. 
 
 
 
 
V Liberci 3. listopadu 2009 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


