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Tisková zpráva 
VI. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním šestém jednání konaném v úterý 6. dubna 2010 zabývali 
téměř 40 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, návrhy správních rad fondů na přidělení dotací nebo projekty na opravu 
městských komunikací a mostů. 
 
 
 
Liberec získá novou pěší zónu 
Bod č. 7: „Revitalizace Soukenného náměstí. Varianty řešení provozu v ul. Revoluční, výjezd z pěší zóny“ 
 
 

Ke zklidnění dopravy na Soukenném náměstí vede navrhované řešení dopravní situace v tomto prostranství, 
zejména v jeho severní a západní části. V souvislosti s chystanou revitalizací celého náměstí rada města 
schválila variantu úpravy silničního provozu v lokalitě, která počítá s dvousměrným provozem v ulici Revoluční 
(vjezd a výjezd na křižovatce s Rumunskou ulicí), jeho ukončením u Soukenného náměstí a s vybudováním 
otočky vozidel do 3,5 t v prostoru mezi palácem Dunaj a objektem „Camelia“. Na nově stanovené hranici pěší 
zóny pak bude umístěna pevná zábrana bráníci vjezdu vozidel do zóny.  Pěší zóna se rozšíří i na západní straně 
náměstí, a to o prostor před restaurací „Potrefená husa“, kde bude ponecháno pouze po jednom parkovacím 
místě pro invalidy a zásobování. Tato parkovací místa budou přístupná z ul. Jánská. V rámci uvedené úpravy 
dojde rovněž ke zrušení parkování v Revoluční ulici vyjma vyhrazeného stání pro invalidy. Zachovaný zůstane 
výjezd z pěší zóny -  Pražské ulice přes Soukenné nám. do jednosměrné ulice Barvířské tak, jak je tomu 
doposud. Ke zklidnění dopravy v této lokalitě povede také zavedení jednosměrného provozu z ulice Široké 
směrem do Barvířské.  
Výhodou navrhovaného řešení je jeho úspornost a zejména rozšíření klidových ploch Soukenného náměstí bez 
omezení zásobování místních provozoven. V důsledku vzniku nové pěší zóny Soukenné náměstí se počítá také s 
přesměrováním stávajícího provozu v okolí ulic Široká a Barvířská. 
 
 

Most a komunikace  v Pilínkově se dočká opravy 
Bod č. 9: „Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu. Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a 
příslušných povolení“ 
 
 

Rada města na svém letošním 6. zasedání schválila založení projektu – akce „Ulice Ke Hluboké – oprava 
komunikace a mostu“. Zhruba 80 let starý most vedoucí přes železniční trať v Liberci–Pilínkově se tak dočká 
opravy. Most je nyní ve špatném stavu, jeho další užívaní je možné pouze se snížením nosnosti. Komunikace Ke 
Hluboké, která bude rovněž předmětem opravy, spojuje ulici Puškinovu v Liberci-Horním Hanychově s 
Ještědským hřebenem a zajišťuje dopravní obslužnost pro cca 25 nemovitostí. S vlastní realizací se počítá pro 
rok 2013. Do té doby je nutné vyřídit veškeré náležitosti, včetně dohod o případném majetkoprávním 
vypořádání pozemků a nemovitostí dotčených stavbou.  
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Ruprechtický kostel dostane ke stoletému jubileu slavnostní osvětlení 
Bod č. Bod č. 10: „Slavnostní osvětlení. Založení projektu a realizace slavnostního osvětlení kostela v Liberci-Ruprechticích“ 
 

V únoru letošního roku obdržel odbor technické správy veřejného majetku MML žádost římskokatolické 
farnosti Liberec–Ruprechtice o realizaci a následný provoz osvětlení kostela sv. Antonína Paduánského. 
Ruprechtický kostel letos slaví sté výročí založení a při této příležitosti bude probíhat řada doprovodných 
akcí, jejichž vyvrcholením se stanou oslavy v polovině září 2010. Ke gratulantům se připojí i Statutární město 
Liberec. Rada města totiž schválila realizaci osvětlení kostela. Pořizovací náklady jsou vyčísleny na konečnou 
částku cca 100 tis Kč.  Využity přitom budou i dnes nepoužívané reflektory, které jsou osazeny na budovách 
Díla a McDonaldu na náměstí Dr. E. Beneše a které v minulosti osvětlovala libereckou radnici.  
 
 
Obyvatelé sídliště Rochlice se dočkají veřejného osvětlení i nových parkovacích míst  
Bod č. 11: „Sídliště Rochlice: veřejné osvětlení ul. Ježkova, parkování ul. Burianova. Založení projektu, zpracování 
projektové dokumentace“ 
 

Osadní výbory jsou podle zákona o obcích iniciativní orgány, které zřizuje zastupitelstvo města. Mimo jiné 
mohou předkládat radě a zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce. Této možnosti využil také 
Osadní výbor v Rochlici, který radě města předložil několik návrhů na zlepšení občanské vybavenosti v této 
lokalitě. Rada města se na svém zasedání zabývala jeho žádostí o další zlepšení parkování v Burianově ulici a 
rozšíření veřejného osvětlení v Ježkově ulici na sídlišti Rochlice.  
Dle podkladů odboru technické správy veřejného majetku rada projednala a schválila realizaci chybějícího 
veřejného osvětlení v části ulice Ježkova v rozsahu 5 ks stožárů včetně svítidel, kabelového vedení v délce 210 
m, a to do konce července letošního roku. Tímto krokem dojde k pokrytí dosud neosvětlené části výše 
jmenované komunikace, což bude mít význam například na zvýšení bezpečnosti chodců. 
V rámci realizace projektu Regenerace sídliště Rochlice, její I. a II. etapy, došlo k vybudování nových parkovišť 
s šikmým a podélným stáním. Uvedenou rekonstrukcí parkovacích stání došlo mimo jiné k podstatnému navýšení 
počtu parkovacích míst v Burianově i Ježkově ulici. Tyto úpravy umožnily zobousměrnění Ježkovy ulice a tím 
významně přispěly k vyřešení dopravní situace v sídlišti Rochlice. Vzhledem k množství domácností v této 
lokalitě však potřeba parkovacích míst stále převyšuje prostorové možnosti. Osadní výbor proto předložil 
podnět k možnému rozšíření parkovacích míst, která je z technického hlediska možné vybudovat i na dalších 
plochách. I tento návrh radní přijali.  
Vydání stavebního povolení na uvedené úpravy v části sídliště Rochlice je vzhledem k časovým lhůtám vyjádření 
dotčených orgánů v rámci stavebního řízení možné reálně zajistit do konce roku 2010. Projektová dokumentace 
a návrh na financování akce bude předložen radě města ke schválení do 31. 12. 2010. 
 
 
MŠ Čtyřlístek bude mít novou ředitelku 
Bod č. 22: „Jmenování ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace“ 
 
Na základě konkurzního řízení, které bylo vyhlášeno v lednu a konalo se v březnu letošního roku, rada města ke 
dni 1. 5. 2010 jmenovala do funkce ředitelky MŠ Čtyřlístek paní Jaroslavu Kalinovou. 
 
 
Při ZŠ Barvířská vznikne mateřská školka 
Bod č. 25: „Zřízení mateřské školy a školní jídelny – výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizaci. Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace“ 
 
Statutární město Liberec řeší v souladu se studií optimalizace sítě mateřských a základních škol navýšení 
kapacit jím zřizovaných mateřských škol. Jednou z možností navýšení počtu míst v předškolních zařízeních je 
rekonstrukce vytipovaných objektů v rámci stávající sítě základních a mateřských škol. 
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Na základě technického posouzení objektů a po projednání s ředitelem Mgr. Milošem Kuželkou, byla vybrána 
Základní škola Barvířská. V objektu stravovacího pavilonu došlo k přemístění stávající družiny do 
zrekonstruovaného podkroví hlavní budovy a k úpravě školní jídelny a kuchyně.  Současně se v tomto pavilonu 
uskutečnila další etapa rekonstrukce, v rámci které byla vybudována nová mateřská škola s kapacitou 50 dětí.  
Pokud zřízení školky schválí zastupitelstvo města, dojde tak k 1. 9. 2010 ke vzniku nové právnické osoby s 
názvem Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace. 
 
 
Liberečtí sportovci získali peníze za výkony i na opravu svých sportovišť 
Bod č. 28: „Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML pro 3. a 4. kolo roku 2010“ 
 
Uzávěrka pro 3. kolo žádostí o dotace ze sportovního fondu se zaměřením na úspěšnou reprezentaci města v 
roce 2009 byla stanovena na 23. 2. 2010, v řádném termínu bylo doručeno 15 žádostí. Rada města souhlasila s 
návrhem správní rady fondu, který počítá s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 156 tisíc korun. 
Dle základních pravidel byl při přidělování dotací zohledněn dosažený titul, např. tým oddílu badmintonu TJ 
Slovan Vesec získal 4 000 korun za 1. místo na MČR, trampolínisté TJ Lokomotiva Liberec obdrží 14 tisíc za 
skvělou reprezentaci na MČR atd. 
 
Uzávěrka 4. kola žádostí o přidělení dotací byla stanovena na 1. 3. 2010. V řádném termínu se sešlo celkem 17 
žádostí, z čehož 9 bylo podle návrhu správní rady fondu uspokojeno v celkové výši 750 tisíc korun. Toto dotační 
kolo bylo zaměřeno na částečné krytí investičních nákladů sportovních organizací. AC Slovan Liberec podle 
návrhu získal peníze na opravu a rekonstrukci tyčkařského doskočiště (48 000 Kč) Jezdecký klub Liberec se 
může těšit na novou střechu a studnu (127 000 Kč) a TJ Lokomotiva na opravenou podlahu ve velkém sále 
(42 000 Kč). 
 
Oba návrhy na rozdělení dotací budou ještě předloženy ke schválení zastupitelstvu. 
 
Lázně před dřevomorkou uchráníme 
Bod jednání č. 31: „Provedení preventivní asanace dřevokazných hub v půdních prostorách budovy Lázní císaře Františka 
Josefa I. (Masarykova ul., č.p.723/14, liberec 1)“ 
 
V rámci příprav projektu přeměny bývalých městských lázní na galerijní prostor byl proveden průzkum týkající 
se výskytu dřevokazných a mikroskopických vláknitých hub v objektu lázní. Z průzkumu vyplývá, že situace není 
vážná, avšak  je nezbytně nutné přistoupit k preventivnímu zásahu, který zabrání dalšímu šíření dřevokazných 
hub v objektu. Tento zásah je potřeba provést ještě před zahájením celkové rekonstrukce objektu, a to 
formou plošného ošetření zejména půdních prostor. Předejde se tak napadení opravených krovů a šíření spór z 
již napadených dřevěných částí. Předpokládané náklady na toto chemické ošetření činí cca 250 tisíc korun.  
Za účelem úhrady této částky bude v rámci 2. rozpočtového opatření v rozpočtu uplatněn požadavek na 
vytvoření nové položky. V případě jejího schválení dojde k preventivní sanaci v budově bývalých městských lázní 
ještě do konce června letošního roku. 
 
 
 
V Liberci 6. dubna 2010 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


