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Liberec 8. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
po 7. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Více jak 30 bodů měla na svém programu 7. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 7. dubna 2015. 

 

Městská policie vyzkouší civilní asistenty strážníků, kteří budou dohlížet na okolí úřadu 

práce 

Bod č. 2: Projekt „Asistent městské policie“ 

Nevšední způsob, jak zajistit veřejný pořádek v centru města a zejména v rizikovém okolí úřadu 

práce, vyzkouší v dohledné době Městská policie Liberec. Radní totiž posvětili záměr zřízení čtyř 

civilních asistentů městské policie, kteří budou na problematických místech dohlížet na bezpečnost a 

v případě potřeby přivolají k okamžitému zásahu strážníky. 

„Především v centru města a v okolí úřadu práce je stav veřejného pořádku skutečně na nízké úrovni, 

na čemž se podepisuje hlavně vysoká koncentrace osob včetně sociálně nepřizpůsobivých občanů. 

Mezi nimi pak dochází k potyčkám, přičemž městská policie vzhledem k personálním stavům není 

dlouhodobě schopna mít na rizikových místech neustále hlídky. Strážníci často zasahují v jiných 

lokalitách a navíc musí pružně reagovat na telefonická oznámení. Proto se stává, že na preventivní 

činnost již nezbývají síly a prostředky,“ vysvětlil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík, v čem 

vidí smysl tzv. asistentů strážníků. 

Civilní asistenti vzejdou z již předvybraných klientů úřadu práce a v denní době budou vykonávat 

dohled zejména na zmíněných místech. „Přítomnost asistenta strážníka by měla mít především 

preventivní význam. Pokud zaznamená porušování zákona, přivolá mobilním telefonem hlídku 

městské policie,“ poznamenal Ladislav Krajčík. 

Podle primátora Tibora Batthyányho by asistenti strážníků mohli najít uplatnění i v rámci městské 

hromadné dopravy, konkrétně na lince 16, kterou dlouhodobě cestují problematické osoby a kde 

opakovaně dochází k výtržnostem. „Stejně tak by asistenti městské policie mohli v ranních hodinách 

dohlížet na přecházení dětí na přechodech pro chodce ve vytipovaných lokalitách u základních škol. 

Obecně pak vidím přínos v tom, že městská policie by si spoluprací s těmito asistenty v podstatě sama 

vychovávala své budoucí strážníky,“ doplnil primátor. 

Mzdové náklady asistentů strážníků pokryjí převážně finanční prostředky z úřadu práce, poskytované 

na veřejně prospěšné práce. Protože ale budou asistenti vykonávat odbornou práci, musí statutární 
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město Liberec v případě každého asistenta navýšit mzdové náklady o zákonný odvod z mezd. To bude 

znamenat navýšení rozpočtu městské policie o 280 000 Kč, přičemž příspěvek od úřadu práce bude 

v případě 4 pracovníků činit 624 000 Kč ročně. Vybavení do terénu poskytne městská policie 

asistentům ze svých zdrojů. 

 

Pouliční umělce nebudou brzdit byrokratické překážky. Jejich vystoupení se budou řídit 

novými pravidly 

Bod č. 8: Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na veřejném 

prostranství na území statutárního města Liberec 

K většímu oživení veřejného prostoru Liberce by měla přispět nová pravidla pro pouliční vystupování, 

která schválila rada města. Jejich cílem je především nesvazovat byrokratickými překážkami ruce 

umělcům, provozujícím živou kulturu na ulicích. Dosud totiž každý pořadatel podobné akce musel 

nejprve získat povolení silničního správního úřadu, a v procesu správního řízení musel předložit 

příslušné doklady a zaplatit správní poplatek. Akce, jež spadají pod pojem busking, budou regulovat 

nová pravidla, jimiž budou pouliční umělecká vystoupení uvedena v soulad s platnou legislativou a 

obecně závaznými vyhláškami statutárního města Liberec. 

„Nová pravidla mají především odbourat zbytečnou byrokratickou zátěž, kterou museli až dosud 

pouliční umělci absolvovat. Je to příspěvek k podpoře živé kultury a k oživení především horního 

centra města. To je totiž už několik let prakticky mrtvé,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, 

kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Takzvaně na ulici vystupovali například Bob Dylan, 

Janis Joplin či Bob Marley, z českých umělců třeba Václav Koubek. 

„Pevně věřím, že pokud se busking v Liberci konečně usídlí, oživí svými představeními – hudebními, 

divadelními či artistickými – veřejný prostor a propojí kolemjdoucí, obchodníky i provozovatele služeb, 

kteří nyní v centru Liberce trpí nedostatkem zákazníků,“ dodal Ivan Langr. 

Pravidla Rady města Liberec pro pouliční vystupování (tzv. busking) na veřejném prostranství na 

území statutárního města Liberec 

Cílem tohoto doporučení je stanovit soubor pravidel pro každodenní veřejné umělecké vystupování 

(tzv. busking), které svou spontánností pomáhá oživit veřejný prostor a navracet živou kulturu do 

vylidněných center měst. Je zároveň příležitostí pro začínající umělce všeho věku a zaměření, jak 

nasebe upozornit první publikum a začít rozvíjet svou kariéru. 

1. Vymezení pojmů 

Pouličním vystupováním (tzv. buskingem) se rozumí veřejná umělecká produkce, zejména hudební, 

divadelní, artistická aj., která se koná na veřejném prostranství ve vlastnictví statutárního města 

Liberec (dále jen město) a to na těchto plochách pěších zón v centru města: ulice Pražská, 

Moskevská, část Felberovy, část 5. května, náměstí Dr. E. Beneše, Soukenné náměstí s výjimkou 

tramvajových kolejí (včetně dvoumetrového koridoru), ulice Jánská a část 1. máje a je spojena s 

dobrovolnou odměnou od přihlížejících a kolemjdoucích. 
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Provozovatelem tzv. buskingu (tzv. buskerem) se rozumí osoba nebo nejvýše 4 osoby (čtyři osoby), 

která (-é) vlastními silami a za použití vlastních prostředků níže specifikovaných v bodě 3 provozují 

veřejnou uměleckou produkci. 

2. Povinnosti provozovatele veřejné umělecké produkce (tzv. buskingu) 

Provozovatel tzv. buskingu je povinen dodržovat platné právní předpisy, dbát na bezpečnost osob a 

ochranu majetku, veřejný pořádek a zachování mravnosti, respektovat hygienické limity podle 

ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a 

dodržovat podmínky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozovatel tzv. buskingu je dále povinen dodržovat ustanovení OZV statutárního města Liberec 

č.3/2009 o veřejném pořádku, ve znění vyhlášky 4/2013, a nařízení statutárního města Liberec 

č.1/2013 – Tržní řád. 

3. Soubor pravidel 

V souladu s tímto doporučením dodržuje provozovatel tzv. buskingu následující podmínky: 

a) jedná se o živou produkci, 

b) jednu produkci tzv. buskingu mohou provozovat současně nejvýše 4 osoby, 

c) tzv. busking bude provozován v době od 10.00 do 21.00 hodin, 

d) jeden provozovatel tzv. buskingu může na jednom místě uskutečňovat veřejnou produkci max. 2 

hodiny, 

e) provozovatel tzv. buskingu nebude umisťovat na veřejném prostranství žádné větší předměty 

(reklamní poutače, pódia apod.), 

f) bude dodržen hlukový limit max. 45 dB, provozovatel tzv. buskingu, nebude používat zvukové 

zesilovací aparatury, bicí soupravy, megafony a podobné přístroje, 

g) případný prodej nosičů s vlastní tvorbou bude uskutečňován pouze bez umístění prodejního 

zařízení a v souladu s nařízením statutárního města Liberec č. 1/2013 – Tržní řád a dalšími zákony ČR, 

h) nebude nijak omezen vstup do okolních objektů, 

i) nebude nijak omezen a rušen volný pohyb kolemjdoucích a současně bude zachován volný průchozí 

profil chodníku či komunikace, 

j) provozovatel tzv. buskingu bude dbát pokynů jednotlivých složek integrovaného záchranného 

systému a dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomoci, 

i) nebude nijak omezen a rušen průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity 

jiného provozovatele tzv. buskingu, který započal produkci dříve a dodržuje doporučení), 

4. Místní a časová omezení 

Za provozování tzv. buskingu v rozporu s doporučením se považuje jeho provozování: 
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a) v blízkosti církevních staveb, 

b) v blízkosti škol v době výuky, 

c) na hřbitovech a jiných pietních místech a v jejich blízkosti, 

d) na dětských hřištích, 

e) v těsné blízkosti vstupů do veřejných budov, 

g) na veřejné zeleni, 

h) v době státního smutku a smutečních událostí (lokálních, státních), 

ch) v době konání slavností a akcí pořádaných statutárním městem Liberec, nebo společenských a 

kulturních akcí jiných pořadatelů, dříve řádně ohlášených. 

 

Město bude znovu u firmy Syner urgovat opravu dlažby na Soukenném náměstí 

Bod č. 17: Věc: Revitalizace Soukenného náměstí. Reklamace díla - poruch dlažby 

Neutěšený stav dlažby na nedávno rekonstruovaném Soukenném náměstí je stále předmětem sporu 

mezi statutárním městem Liberec a zhotovitelem, společností SYNER s.r.o. Přitom první reklamaci 

dodávky a montáže velkoformátové dlažby 240 x 240 mm uplatnilo město Liberec již cca 2 měsíce po 

předání díla. Protože však doposud nebyly závady dlažby odstraněny, dohodli se radní města na další 

reklamaci a požadavku, aby stavební firma nedostatky odstranila.  

Akci „Revitalizace Soukenného náměstí“ realizovalo Statutární město Liberec prostřednictvím 

zhotovitele, společnosti SYNER s.r.o., v roce 2012.  

 

Také v letošním roce zapůjčí město občanům kompostéry 

Bod č. 21: Výpůjčka kompostérů 2015  

Dvakrát více kompostérů, než v loňském roce, zapůjčí letos liberecká radnice svým občanům. Zdarma 

jim poskytne 150 kompostérů s objemem 800 litrů. Zájemcům stačí, když v dubnovém čísle 

Libereckého zpravodaje správně vyplní soutěžní křížovku, tajenku odešlou na adresu města a při 

losování budou mít trochu štěstí. Soutěžící přitom musí splnit dvě podmínky, musí mít trvalé bydliště 

v Liberci (mimo obvod Vratislavice nad Nisou) a oplocenou zahradu na území města, kde má být 

kompostér umístěn. S vylosovanými výherci pak město Liberec uzavře smlouvu o bezplatné výpůjčce 

kompostéru na dobu 5 let.  

Statutární město Liberec domácí kompostování podporuje a v minulých letech přidělilo občanům 

přes 1000 kompostérů. „Domácí kompostování je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný 

odpad ve prospěch své zahrady, a patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně,“ 

uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
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Pro přidělování dotací z Ekofondu bude letos prioritní oblastí údržba, ochrana a tvorba 

zeleně 

Bod č. 30: Schválení Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML v roce 2015 

Finanční prostředky ve výši 800 000 Kč poputují v letošním roce z Ekofondu statutárního města 

Liberec na podporu projektů realizovaných v roce 2015 na území města. Podobu Výzvy k předkládání 

žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML již schválili liberečtí radní. 

„Prioritní oblastí podpory bude v letošním roce údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě. Zájemci 

musí počítat s tím, že minimální výše spolufinancování z jejich strany je dvacet procent z průvodně 

požadované částky dotace. Podle Pravidel přidělování dotací z Ekofondu však tato podmínka neplatí u 

projektů realizovaných na pozemcích města, které by daný projekt zhodnotil či vylepšil,“ konstatovala 

náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 

Důležitým kritériem je to, že realizace projektu, na který je požadována dotace, nesmí být v době 

podání žádosti o dotaci již ukončena. „Skutečně se musí jednat o akce realizované v období od 1. 

ledna do 31. prosince 2015,“ upozornila Karolína Hrbková. 

O dotace bude možné žádat na předepsaných formulářích a s požadovanými přílohami v době od 11. 

do 22. května 2015. Jednotlivé žádosti pak projedná správní rada Ekofondu, která je bude posuzovat 

a hodnotit podle kritérií uvedených ve statutu fondu a pravidlech přidělování dotací. O přidělení 

dotace pak rozhodne rada města a zastupitelstvo města. 

Účel, na který lze poskytnout dotaci: 

- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 

- ekologická výchova a osvěta 

- ochrana přírody a krajiny 

- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 

- péče o vodní toky a vodní zdroje 

- obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie 

- předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů 

- péče o zvířata v nouzi 

 

Město Liberec bude mít nové logo a jednotný vizuální styl   

Bod č. 31: Udělení výjimky a vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby "Vizuální identita pro Liberec" 

Sjednotit prezentaci Liberce navenek má grafický manuál, který si nechá vypracovat liberecká 

radnice. Město tak získá nejen nové logo, ale hlavně jednotný vizuální styl. V současnosti město 

využívá pro propagaci historický znak nebo modré logo v podobě spojené radnice s Ještědem. 

Jednotný vizuální styl však město dlouhodobě postrádá. 

„Grafický manuál, tedy vlastně návod, jak se má instituce představovat navenek jako potenciální 

turistický magnet, je jedním ze základních nástrojů marketingu a rozvoje cestovního ruchu. Takový 

dokument mělo mít město Liberec již před deseti, patnácti lety. Zároveň jsme vsadili na dodání úplně 
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nového loga, které by mj. mělo vystihnout vizi, jíž si město dalo loni do vínku ve své strategii rozvoje,“ 

vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Jednotný grafický styl má tak posloužit k jasné identifikaci a jednotné prezentaci města, a tím i ke 

zvýšení prestiže a zlepšení vnímání Liberce. Odrazí se do vzhledu informačních materiálů, turistického 

webu, navigačního systému, interiéru informačního centra i prezentace města na veletrzích a akcích 

pro veřejnost. Cílem je originální, přehledná, zajímavá a zapamatovatelná grafika s důrazem na 

představení Liberce jako moderního, živého města s ojedinělou volnočasovou nabídkou.  

Nezbytnou součástí grafického manuálu bude nové logo (logotyp) města, které bude prezentovat 

Liberec univerzálně ve vztahu ke všem cílovým skupinám. Podoba nové grafiky má podtrhnout 

význam města Liberec jakožto destinace cestovního ruchu vyhledávané turisty, a zároveň má 

Liberečanům umožnit lépe se s městem identifikovat.  

 

Město chystá novou protikorupční strategii 

Bod č. 33: Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec 

Do konce roku 2015 bude mít Liberec zbrusu novou protikorupční strategii. Do práce na ní město 

zapojí i významné watchdog organizace, které mu pomohou vytyčit hlavní cíle strategie. Oproti dosud 

platné strategii se především významně rozšíří působnost nového textu, který zahrne nejen úředníky, 

ale i další aktéry: politiky, obchodní společnosti a příspěvkové organizace či soukromý sektor. 

„Je evidentní, že původní protikorupční strategie z roku 2013 byla účelově zúžena jen na úředníky 

města, resp. samosprávy a státní správy. Politici sami se z její působnosti chytře vyčlenili, a stejně tak 

nechali vně i naše organizace, společnosti a své případné vazby na soukromý sektor. Když se ale 

podíváme na nedávnou minulost města, je naprosto zřejmé, kdo zde byli hlavní iniciátoři a aktéři 

klientelistického systému,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 

ruch Ivan Langr. 

Na základě konzultací s protikorupčními organizacemi už město definovalo základní problémové 

okruhy, které by měly být do strategie zařazeny: samospráva (odbory a jejich vazby navenek, 

předpisy, rozhodování), státní správa (agendy a jejich vazby navenek, zasahování samosprávy do 

státní správy), transparentnost politiky (politické vedení města, střet zájmů, transparentnost 

rozhodování), municipální obchodní společnosti (vlastnická politika, obsazování statutárních orgánů, 

zadávání zakázek), příspěvkové organizace, dotační politika (transparentnost a účelnost přidělování), 

veřejné zakázky a radniční periodika. Schválen je také podrobný časový plán pořízení strategie. 

„U každého z těchto okruhů teď stanovíme společně s protikorupčními organizacemi žádoucí stavy 

(cíle), jichž chceme ve strategii dosáhnout. Některé kroky už ale podnikáme sami – chystáme třeba 

změny v obchodních společnostech, v radničním zpravodaji, otevřeli jsme jednání výborů, 

zveřejňujeme zápisy z komisí a doporučili jsme 60 příspěvkovým organizacím zveřejňovat smlouvy. 

Připravovaný text chceme také nejméně dvakrát projednat s veřejností, protože je pro nás důležité, 

aby jej Liberečané přijali za svůj. Je to důležitý signál koalice Změna pro Liberec a ANO 2011 navenek, 

že ve městě začínají konečně platit nová pravidla,“ uvedl náměstek Ivan Langr. 


