
 
 

USNE

Stanov
pořádk
Libere

Stručný
nočního
města L

Rada

s t a

VAR
rozh
pořá
2016
Sbor
– Ka
Libe

a  u

Tibo
přílo

USNE

Vypsán
Libere

Stručný
výběrov
rozšířen
podmíně

Rada

s c h

1. 

 

ESENÍ Č. 

vení výjim
ku – poboč
c 

ý obsah: Žá
o klidu z dů
Liberce dne 6

a města po pr

n o v í  

RIANTA A) 
odnutím výj
dku, ve zněn

6 na den 7. 8
r dobrovolný
arlinky, z dů

erce ve sporto

u k l á d á  

oru Batthyán
ohy č. 2 

ESENÍ Č. 

ní výběro
c 

ý obsah: Př
vého řízení 
ní zázemí ev
ěno konání 

a města po pr

h v a l u j e  

vypsání a r
rozšíření pr

 

Z

669/2016 

mky z obe
čný spolek

ádost Sboru
ůvodu pořád
6. 8. 2016 ve

rojednání 

imku z obecn
ní vyhlášky 
8. 2016 od 0
ých hasičů Ka
ůvodu konán
ovním areálu

nymu, primát

670/2016 

vého říze

ředmětem t
na rozšířen
viduje SML
pohárových

rojednání 

realizaci veř
rostor pressu

U S
Z 7. MIMO

RADY M
KONAN

ecně záva
k SH ČMS

u dobrovoln
dání 40. roč
e sportovním

ně závazné v
č. 4/2013 –

02:00 h do 0
arlinky, IČO
ní 40. ročník
u Vesec  

torovi města

ní na roz

tohoto mate
ní pressu a 
L již od ro
h utkání na f

řejné zakázk
u a zázemí v

S N E S E
OŘÁDNÉ
MĚSTA L
NÉ DNE 1

azné vyhlá
S – Sbor do

ných hasičů
čníku soutě

m areálu Ves

vyhlášky stat
vymezení k

6:00 h, na z
O 64039366, 

ku soutěže v

a, podepsat v

zšíření pre

eriálu je sc
zázemí sta

oku 2014. D
fotbalovém 

ky malého ro
v objektu hla

N Í  
É SCHŮZE
IBEREC,
. 8. 2016

ášky SML
obrovolný

ů Karlinky
ěže v požárn
sec. 

tutárního mě
kratší doby n
základě žádos
se sídlem Irk
v požárním 

vydané rozho

essu a zá

chválení zad
adionu FC 
Důvodem je
stadionu FC

ozsahu (IV. 
avní tribuny 

E  

L č. 3/20
ch hasičů 

o výjimku 
ním sportu 

ěsta Liberec č
nočního klidu
sti pobočnéh
kutská 120, 4
sportu o Po

odnutí dle sc

T: neprodle

zemí stad

dávací doku
Slovan Libe
 požadavek

C Slovan Lib

kategorie) n
v rámci akce

009 O ve
Karlinky,

ze stanove
o Pohár pr

č. 3/2009 O 
du v noci ze 
ho spolku SH
460 10 Liber
ohár primáto

chválené var

eně 

dionu FC 

umentace a
erec. Požad

k UEFA, kt
berec. 

na stavební p
e „Dostavba

1

eřejném 
, 460 10 

ené doby 
rimátora 

veřejném 
dne 6. 8. 

H ČMS – 
rec XVIII 
ora města 

rianty dle 

Slovan 

a vypsání 
davek na 
terým je 

práce pro 
stadionu 



 
 

2

FC Slovan Liberec press a zázemí“ s předpokládanou hodnotou 5 100 000,00 Kč bez DPH, 

2. návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dostavba stadionu 
FC Slovan Liberec press a zázemí“ dle přílohy č. 1, 

3. seznam dodavatelů, kteří budou v rámci výběrového řízení vyzváni k podání nabídky, a to: 

Dodavatel IČ: 

STYLSTAV Liberec, s. r. o. 25426541 
A.stavby, s. r. o. 25432478 
ADAPTA, spol. s r. o. 41327373 
BAK stavební společnost, a. s. 28402758 
HAUSTAV, s. r. o. 25420810 
TERMIL, a. s. 25490885 
STAVO – UNION, stavební společnost s r. o. 25407317 
BREX, spol. s r. o. 40232549 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků: 

Jmenovaní členové: 

Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Miroslav Hozák odd. MSSO 

Náhradníci: 

Dušan Kopecký odd. MSSO 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Štěpánka Veselská odd. MSSO 

2. hodnotící komisi, která je v rámci výběrového řízení pověřena i k posouzení nabídek 
z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů: 

Jmenovaní členové: 

Tomáš Kysela náměstek primátora 
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru MS 
Petr Machatý pověřený vedoucí odd. MSSO 
Miroslav Hozák odd. MSSO 
Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora 

Náhradníci: 

PhDr. Ivan Langr náměstek primátora 
Jitka Pekařová odd. MSSO 
Miroslav Hozák odd. MSSO 
Dušan Kopecký odd. MSSO 
Vladimír Vavřena odd. MSSO 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací v rámci akce „Dostavba stadionu FC Slovan Liberec press 
a zázemí“ a výsledek předložit radě města ke schválení, 

T: 10/2016 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, podepisovat za zadavatele dokumenty související 
s veřejnou zakázkou, 

T: průběžně 
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Přílohy: 

k usnesení č. 669/2016 
k usnesení č. 670/2016 

V Liberci 2. srpna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  PhDr.  Ivan Langr v.  r .  
primátor města náměstek primátora 

 



 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
                                                   

Rada města Liberec  
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
 

 
            SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 
Karlinky 

            Irkutská 120 
            Liberec XVIII 
            460 10 
                  
 

 
 
Rada města Liberec na základě žádosti pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Karlinky, IČO 64039366, se sídlem Irkutská 120, 460 10 Liberec XVIII - Karlinky, 
zastoupeného starostou p. Karlem Císařovským, v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ust. 
§ 47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
s t a n o v í 
 
výjimku z doby nočního klidu vymezené v čl. III odst. 2 vyhlášky a zkracuje dobu nočního 
klidu pro akci 40. ročník soutěže o Pohár primátora města Liberce následovně: 
 
VARIANTA A) v noci ze dne 6. 8. 2016 na den 7. 8. 2016 od 02:00 hodin do 06:00 hodin 
 
VARIANTA B) v noci ze dne 6. 8. 2016 na den 7. 8. 2016 od 03:00 hodin do 06:00 hodin       
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Statutárnímu městu Liberec byla dne 22. 7. 2016 doručena pod čj. CJ MML 147473/16 žádost 
pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karlinky, IČO 64039366, se sídlem 
Irkutská 120, 460 10 Liberec XVIII - Karlinky, zastoupeného starostou p. Karlem Císařovským, 
o udělení výjimky ze stanovené doby nočního klidu. Důvodem je pořádání 40. ročníku soutěže 
v požárním sportu o Pohár primátora města Liberce dne 6. 8. 2016 ve sportovním areálu Vesec, 
a to od 20:00 h s předpokládaným ukončením okolo 03:00 h. Žadatel žádá o zkrácení doby 

 

Číslo jednací:        V Liberci dne:  1.8.2016 
Vyřizuje / telefon:  Hegrová/485 243 218  
Do vl. rukou, zmocněnci, zák. zástupci Předáno k doručení dne:       

R O Z H O D N U T Í 

Příloha usnesení č. 669/2016



 

nočního klidu v noci ze dne 6. 8. 2016 na den 7. 8. 2016 od 03:00 h do 06:00 h, kdy 
předpokládaným zdrojem hluku bude ozvučení celé akce a hluk motorů požárních čerpadel. 
 
Ve smyslu čl. III Ochrana veřejného pořádku proti hluku, odst. 2 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 4/2013 účinné od 1. ledna 2014 se „Dobou nočního klidu rozumí 
doba od 22. do 6. hodiny“. V souladu s čl. III odst. 4 „ Rada města Liberec, Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na území městského obvodu, může rozhodnutím 
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské, nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo žádná.“ 
 
VARIANTA A) Rada města Liberec na své 7. mimořádné schůzi konané dne 1. srpna 2016 
žádost posoudila a dospěla k závěru, že s ohledem na tradici a charakter konané akce lze 
výjimku povolit. Nevyhověla však žádosti v plném rozsahu a stanovila  výjimku, tj. začátek 
doby nočního klidu na 02:00 hodinu, a to vzhledem k udělování obdobných výjimek radou 
města Liberec a stanovení výjimečných případů zkracujících dobu nočního klidu v obecně 
závazné vyhlášce o veřejném pořádku, které 2. hodinu nepřekračují.   
 
VARIANTA B) Rada města Liberec na své 7. mimořádné schůzi konané dne 1. srpna 2016 
žádost posoudila a dospěla k závěru, že vzhledem k tradici a charakteru konané akce lze 
výjimku povolit a proto rozhodla a stanovila výjimku z doby nočního klidu tak, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí.  
 
  
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, prostřednictvím statutárního města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Tibor  B a t t h y á n y 
              primátor města 
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