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Liberec 7. října 2015 

 

Tisková zpráva 
po 17. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Zhruba čtyřicet bodů měla na svém programu 17. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 6. října 2015. 

 

Kamerový systém nově dohlédne na Valdštejnské domky  
Bod č. 2: Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu 

- "Valdštejnské domky" 

O další kameru rozšíří Městská policie Liberec svůj kamerový a dohlížecí systém. Nová otočná kamera 

bude v rámci prevence kriminality dohlížet na lokalitu Malého náměstí a zejména Větrnou ulici, kde 

stojí známé Valdštejnské domky. Pořízení a instalace kamery s příslušenstvím a bezdrátovým 

připojením vyjde na 162 tisíc korun vč. DPH. 

„Tuto lokalitu jsme doposud pod dohledem kamerového sytému neměli. Přitom nejde o žádné zapadlé 

místo. Větrná ulice, která patří mezi nejkratší a nejužší ve městě, přitahuje mnoho turistů. Vzhledem k 

významu této lokality jsme se proto s městskou policií rozhodli o instalování kamerového bodu 

připojeného na městský kamerový systém,“ uvedl primátor Tibor Batthyány, který o umístění kamery 

u Valdštejnských domků jednal letos také s vedením sousední Střední průmyslové školy stavební, jež o 

domky pečuje. 

Městský kamerový a dohlížecí systém v Liberci obsluhuje Městská policií Liberec a využívá jej také 

Policie ČR. V současnosti se skládá z 28 kamerových bodů a je celý převeden do digitalizované podoby.  

 

Liberec chce omezit narůst komerčních ubytoven   
Bod č. 5: Záměr vyhlášení stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení na území SML 

Město Liberec chce zabránit růstu nových komerčních ubytoven, které se stávají pastí pro sociálně 

slabé občany závislé na dávkách hmotné nouze. Proto připravuje vydání nového územního opatření o 

stavební uzávěře na celý sektor přechodného ubytování. Město tímto krokem v žádném případě 

nechce omezovat rozvoji cestovního ruchu a podnikání, proto si současně ponechává možnost udělení 

výjimky, aby neblokovalo výstavbu hotelů či penzionů, jejichž záměry bude posuzovat individuálně.  

 „Stavební uzávěru vyhlásíme pro celé území města Liberec a bude trvat do doby vydání nového 

územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí Karolína Hrbková s tím, že stavební uzávěra především dočasně zastaví přeměnu objektů, 

sloužících dnes jinému účelu, na stavby ubytovacích zařízení. 
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V řadě měst a obcí jsou v současné době projednávány nové územní plány, které by měly reflektovat 

nejnovější vývoj v území. Některé fenomény současného života (vč. vznikajících ubytovacích zařízení 

pro nemajetné občany) jsou ovšem natolik rychlé, že je nelze uchopit v rámci územní koncepce dříve, 

než současný rychlý vývoj pomine a situace se usadí. Současný vývoj, pokud nebude dočasně 

regulován, může ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací 

dokumentace. 

Vyhlášení stavební uzávěry předpokládá magistrát na počátku příštího roku. Nejdříve je potřeba návrh 

územního opatření projednat s dotčenými orgány a vyřešit případné námitky a připomínky. Následně 

bude návrh předložen opět radě města. 

 

V divadelním klubu velké scény F. X. Šaldy bude od listopadu nový nájemce 
Bod č. 21: Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy 

na pětiletý pronájem divadelního klubu DFXŠ 

Divadelní klub Jimmy’s při Divadle F. X. Šaldy bude mít od listopadu nového nájemce a provozovatele. 

Rada města schválila návrh ředitelky DFXŠ Jarmily Levko na uzavření pětileté smlouvy se společností 

Star Clubs Liberec, s.r.o. Nový nájemce za dobu kontraktu divadlu zaplatí 3 150 000 Kč, tj. 52 500 Kč za 

měsíc.  

„Divadlo k výběru nového nájemce přistoupilo proto, že tomu stávajícímu – Vinum Bohemicum – končila 

roční smlouva. Jsme si vědomi, že provoz centrálního divadelního klubu musí být efektivní jak z pohledu 

zajištění dlouhodobých výnosů z nájmu, tak z hlediska podnikatelského plánování, a souběžně 

umožňovat synergie třeba ve vztahu k marketingu divadla či rozvoji cestovního ruchu. Proto jsme se s 

divadlem dohodli, že bude hledat nájemce na pět let dopředu,“ vysvětlil náměstek primátora pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.  

Divadlo vypsalo v červnu na nového provozovatele výběrové řízení, hodnotící komise jej ale posléze 

doporučila zrušit. „V rámci zjednodušeného řízení jsme pak v září na úřední desce vyvěsili záměr 

pronájmu divadelního klubu na 5 let k hostinské činnosti. S konkrétní nabídkou se přihlásily dvě 

společnosti - Star Clubs Liberec, s.r.o., a Culinare House, s.r.o.,“ uvedla ředitelka DFXŠ Jarmila Levko. A 

dodala: „Od nového provozovatele bychom uvítali například maximální rozsah otevírací doby pro 

veřejnost – dnes je to jen dva dny v závěru týdne, či trvalé otevření průchodu z foyeru DFXŠ do klubu.“  

Primátor Tibor Batthyány k tomu doplnil: „Klub by měl splňovat určité nároky na kvalitu nabízených 

služeb a důstojné prostředí s ohledem na umístění v historické budově divadla. I proto, že bychom klub 

rádi využívali například pro oficiální akce jak divadla, tak i města.“  

Rada města souběžně upravila i nájemní smlouvu, do níž vložila ustanovení o možném jednostranném 

odstoupení od smlouvy pro obě strany. „Toto odstoupení se váže k půlroční výpovědní lhůtě a je určitou 

ochranou jak pro divadlo, pokud nebude se službami spokojeno, tak pro podnikatele, pokud se mu 

nebude v byznysu dařit. Divadlo má totiž z historie velké zkušenosti s nedobytnými pohledávkami za 

některými provozovateli a to nechceme opakovat,“ doplnil náměstek Langr. 
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Liberec udělí dvě nová čestná občanství a medaili za zásluhy 
Bod č: 22: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce 

2016 

Na návrh rady města projedná říjnové zastupitelstvo udělení Čestného občanství města Liberec pro 

léta 2015 a 2016 a udělení Medaile města Liberec pro rok 2016 známým libereckým osobnostem. 

Rektorovi Technické univerzity v Liberci, Zdeňku Kovářovi, by mělo být Čestné občanství města Liberec 

za rok 2015 uděleno in memoriam. Pedagog Zdeněk Kovář byl prvním rektorem Vysoké školy strojní a 

textilní, svobodně zvoleným po roce 1989, a zasloužil se o její přerod v Technickou univerzitu v Liberci. 

V letech 1998 až 2002 byl členem Zastupitelstva města Liberec.  

„Profesor Kovář svoji odbornou a pedagogickou činností vynikajícím způsobem reprezentoval univerzitu 

a město Liberec samotné,“ vysvětluje nominaci Technické univerzity v Liberci Ivan Langr, náměstek 

primátora a dodává: „svým morálním kreditem pomáhal aktivně budovat občanskou společnost a 

rozvíjet principy svobody a demokracie.“ Profesor Zdeněk Kovář zemřel 14. prosince 2014 ve věku 

nedožitých 85 let a čestné občanství je mu navrhováno za mimořádné zásluhy o rozvoj města. 

Čestné občanství města za rok 2016 by měl u příležitosti 75. narozenin (21. 4. 2016) obdržet také 

výtvarník a sochař Markus Lüpertz. Narodil se v roce 1941 v Liberci, v roce 1948 rodina uprchla do 

Německa a usadila se ve městě Rheydt v Porýní. Po studiích na slavné Kunstakademii Düsseldorf je od 

roku 1961 jako malíř, sochař i básník řazen ke světově uznávaným představitelům neoexpresionismu. 

Jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných muzeích nebo zdobí veřejný prostor několika 

evropských měst (Berlín, Paříž, Mnichov, Salzburg aj.). První výstava Lüpertzových děl v ČR se 

uskutečnila za autorovy osobní účasti v roce 2011 v Oblastní galerii Liberec.  Čestné občanství je 

navrhováno za mimořádné zásluhy o umění a reprezentaci města Liberce.  

Medaili města Liberec za rok 2016 navrhuje rada města udělit bývalému řediteli Zoologické zahrady 

Liberec Josefu Janečkovi, jako ocenění za občanské zásluhy, u příležitosti jeho nadcházejících 80. 

narozenin (19.9.2016). Josef Janeček vedl libereckou zoo od roku 1982 do roku 2004. Ivan Langr o 

působení ředitele Janečka upřesňuje: „Za jeho éry vstoupila ZOO Liberec do Evropské asociace 

zoologických zahrad a akvárií a následně i do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, což je 

vrcholem diplomatického i chovatelského úsilí každé zoo, významně také rozšířil chovatelské sbírky a 

přispěl k rozsáhlé modernizaci expozic.“ 

Odsouhlasené návrhy na udělení Čestného občanství města Liberce a Medaile města Liberce budou 

předloženy Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.                                                                                              

 

Dopravní podnik připravuje rekonstrukci tramvajové tratě v Rumunské ulici  
Bod č. 29b: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí 

Modernizaci tramvajové tratě v ulici Rumunská mezi Šaldovým náměstím a terminálem Fügnerova 

připravuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou. Úsek je 22 let od poslední rekonstrukce 

ve špatném technickém a místy až havarijním stavu. Zejména kvůli nárůstu silničního provozu a vlivem 

chemické údržby v zimním období došlo k rychlému opotřebování prvků tramvajové tratě. Za hranicí 

životnosti jsou hlavně velkoplošné panely, ve kterých jsou koleje uloženy.  

„Řidiči mají jistě zkušenost, že jízda po těchto opotřebených panelech není příjemná. Mimo to se zvyšuje 

hluková zátěž pro obyvatele přilehlých domů,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Tomáš Kysela. 
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Se záměrem rekonstrukce se seznámila rada města a nyní je třeba zahájit projektovou a legislativní 

přípravu celého projektu, aby vlastní realizace proběhla během letních měsíců roku 2017. Předpokládá 

se, že celý projekt modernizace tramvajové tratě bude z větší části (85 %) spolufinancován z prostředků 

Evropské unie. Nezbytnou podmínkou pro získání dotace je snížení hlučnosti a vibrací tramvajového a 

silničního provozu. Dopravní podnik počítá s náklady ve výši 65 milionů korun. 

Poslední kompletní rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Rumunská – Šaldovo náměstí proběhla v 

roce 1993 (po bývalé kino Adrie) a pokračovala v roce 1995 (okolo paláce Syner do Fügnerovy ulice). 

Tehdy se rekonstruovala trať formou splítky, tedy na rozchod 1000 mm i 1435 mm z důvodu přípravy 

na změnu rozchodu. Změna rozchodu proběhla roku 1998 v souvislosti s ukončením rekonstrukce 

úseku Viadukt – Kubelíkova.  


