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Téměř dvacet bodů měla na svém programu 18. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 22. října 2014. 

Na revitalizaci veřejných prostranství v Rochlici půjde dalších 68 milionů korun 

Bod č. 3a: Integrovaný plán rozvoje města Liberec- Regenerace sídliště Rochlice. Výzva k podávání 

žádostí o poskytnutí podpory 

Další desítky milionů korun pomohou vylepšit veřejný prostor v libereckém sídlišti Rochlice. Na 

několik projektů revitalizace části Rochlice rozdělilo město Liberec dotaci z Evropského regionálního 

dotačního fondu (ERDF) v celkové výši 68,313.539,- Kč. Čerpání této konkrétní sumy, kterou město 

především ušetřilo předchozími projekty, už povolilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

Uvedenou částku získalo statutární město Liberec nejen úsporou při minulých akcích souboru IPRM – 

Regenerace sídliště Rochlice. V sumě přes 68 milionů korun je také zahrnut více než 1 milion Euro, 

které ministerstvo ještě dodatečně přidělilo Liberci na realizaci projektů IPRM. 

Z této dotace bude realizována revitalizace části lokality Žitná (U Potůčku), dále Cyklostezka 

Vratislavická, regenerace okolí domů s pečovatelskou službou (DPS) a úprava chodníku v úseku 

Krejčího, Pazderkova – Žitná a komunikace v úseku Stará Rochlická – Krejčího a v ulici Pazderkova. 

Uvedené projekty musí být uskutečněny do konce roku 2015. Dotaci nelze použít na zvelebení jiných 

libereckých sídlišť. Protože jde o ušetřené finanční prostředky ze souboru IPRM – Regenerace sídliště 

Rochlice, mohou být peníze čerpány jen na vylepšení částí tohoto sídliště.   

„Naší snahou bylo využít peníze, které jsme získali navíc, právě do úpravy veřejných prostranství 

v další části sídliště, aby se tady lidem lépe žilo. Některé záměry jsme už projednali také s veřejností. 

Místní se například vyjadřovali k chystaným úpravám okolí DPS Burianova,“ řekla primátorka města 

Martina Rosenbergová. Postupná regenerace sídliště Rochlice začala už v roce 2007 a dosud stála 

stovky milionů korun. 

 

Výstava o historii Liberce si na otevření počká do prosince 

Bod č. 3c: Zapomenuté dějiny města Liberce - dočasné uzavření 

Na znovuotevření výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce v suterénu budovy historické radnice si 

budou muset zájemci o historii ještě měsíc počkat. Rekonstrukce sousedního Radničního sklípku se 

totiž protáhne do konce listopadu. „Od 1. prosince se tak Liberečané a návštěvníci města mohou těšit 



nejen na zpřístupnění poutavé expozice o dějinách Liberce, ale současně i na zcela novou restauraci 

v atraktivních prostorách,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová.  

Výstava je veřejnosti nedostupná od poloviny září. Výstavních prostor se rekonstrukce sklípku přímo 

nedotýká, ale probíhající stavební práce ruší hlukem a prašností a společnou přístupovou chodbu 

využívají dělníci pro přepravu materiálu. 

 

Areál zoologické bude uklízet nový malotraktor 

Bod č. 7: Schválení výsledků výběrového řízení - "Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec" 

Nový malotraktor s pohonem 4x4 na celoroční údržbu komunikací a trávníků získá v brzké době 

Zoologická zahrada Liberec, p.o. Liberečtí radní již schválili výsledek výběrového řízení na dodavatele, 

z něhož vzešla vítězně společnost Eurogreen CZ, s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 1 429 900 Kč bez 

DPH. 

„Víceúčelový stroj bude v ZOO zajišťovat úklid chodníků, sekat zatravněné části areálu a rovněž 

provádět zimní údržbu a posyp chodníků,“ konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek 

a systémovou integraci Jiří Šolc s tím, že součástí dodávky stroje bude i bezplatné odborné zaškolení. 

 

VZP přispěje městu 10 tisíci korunami na propagaci Dne zdraví 

Bod č. 15: Přijetí finančního příspěvku od Všeobecné zdravotní pojišťovny na propagaci kampaně Den 

zdraví 

Liberečtí radní schválili přijetí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč od Všeobecné zdravotní 

pojišťovny České republiky, který město využije na propagaci kampaně Den zdraví. Ta se v krajském 

městě uskuteční 12. listopadu v rámci projektu Statutární město Liberec – Zdravé město. Hlavním 

dějištěm bude Nákupní centrum Plaza, ale s doprovodným programem se do akce zapojí i iQLANDIA a 

pravděpodobně také ZUŠ Jabloňová a Sport Aerobic Liberec. 

Cílem celostátní kampaně Den zdraví je informovat občany o tom, jak pečovat o své zdraví a jak 

předcházet fyzickým a duševním potížím. „Různorodostí témat i zapojením odborných partnerů se 

jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice,“ komentoval 

náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský. 

V rámci Dne zdraví si lidé budou moci nechat bezplatně změřit krevní tlak, tělesný tuk a kapacitu plic, 

nebo se blíže informovat o výživovém poradenství, zdravých pokrmech a rehabilitacích. 


