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Liberec 20. ledna 2016 

 

Tisková zpráva 
po 2. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř padesát bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberec v roce 2016, 

která se uskutečnila v úterý 19. ledna. 

 

 

Zastupitelé vyberou ze tří variant refinancování městského dluhu  

Bod č. 2: Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 

programu dle nabídek ČS a. s. a KB a. s. 

Dalším postupem ve zlevňování městského dluhu se zabývali liberečtí radní. Dle požadavků 

zastupitelstva byly zpracovány tři možné varianty výše refinancování dluhu prostřednictvím nového 

směnečného programu. První varianta (A) počítá s refinancováním celého dluhu, tedy částkou  

2 miliardy korun, druhá (B) s poníženou částkou 1,9 mld. Kč a třetí varianta (C) s částkou 1,8 mld. Kč 

(viz tabulka).  

Díky refinancování a nižší úrokové sazbě ušetří Liberec oproti současnému stavu 10 milionů korun 

ročně. Celkem do roku 2025 by mělo jít o úsporu přibližně 100 mil. Kč. 

„Osobně považuji i nadále za nejlepší variantu A, která může zabezpečit potřebnou finanční rezervu 

na předfinancování, nebo kofinancování evropských projektů. Jednorázové snížení dluhu o 100 nebo 

200 milionů Kč v tuto chvíli podle mého názoru není pro Liberec nejlepší cesta, mohlo by to ohrozit 

efektivní čerpání evropských dotací, kde by tyto peníze pak mohly chybět,“ zdůraznil náměstek 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář s tím, že termín splacení první 

poloviny dluhu zůstává ale beze změny, tedy v roce 2025. 

Pokud se zastupitelé rozhodnou pro snížení zadluženosti, tedy pro druhou nebo třetí variantu, bude 

město muset vyčerpat celý amortizační fond a navíc ještě zapojit vlastní prostředky, a to v druhé 

variantě ve výši 26 mil. Kč a ve třetí variantě ve výši 149 mil. Kč, což by ale podstatně omezilo 

množství peněz, které jsou v rozpočtu připravené například na opravy škol, školek, komunikací a 

dalšího městského majetku.  
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 Porovnání nově nabízeného financování v max. výši 2 mld. Kč se stávajícím stavem 

 Nově navrhovaný směnečný program Stávající směnečný program + 

Komunální dluhopis 

Částka 2 000 000 000,-- Kč 2 0000 000 000,--Kč 

Zůstatek ke splacení 

v roce 2025 

1 000 000 000,--Kč 1 000 000 000,--Kč 

Úroková sazba FIX FIX 3,87% p. a.  FIX 3,5% – 5,85% p. a.  

Úroková sazba marže 1,067% p. a. 2,47 % p. a. 

Úroková sazba celková 4,93% p. a. 5,97 – 8,32% p. a. 

Úrokové a další náklady 

do doby splatnosti 

756 mil. Kč + 100 mil. Kč 

(restrukturalizace SWAPu) + 153 mil. Kč 

(ukončení SMPO) - 30 mil. Kč 

(sponzoring ČS) = 979 mil. Kč 

1 080 mil. Kč 

Průměrná roční splátka 176 mil. Kč 173 mil. Kč 

Zajištění nemovitostmi 

města v hodnotě 

Vybrané nemovitosti v tržní ceně cca  

1 000 000 00,--. Kč 

Vybrané nemovitosti v tržní ceně 

cca 1 200 000 000,-- Kč 

Další Zajištění kofinancování dotací EU 

v objemu cca 1 mld. Kč 

x 

 

 



3 
 

Záchranná služba chce na pozemcích u letiště vybudovat heliport pro noční přistávání 
Bod č. 16: Prodej pozemků Libereckému kraji 

Rada města odsouhlasila prodej souboru tří městských pozemků na okraji letiště Zdravotnické 

záchranné službě (ZZS) Libereckého kraje. Pozemky chce záchranná služba využít na rozšíření svého 

zázemí a výstavbu heliportu pro noční přistávání. Prodej se týká i všech zastavěných ploch, které má 

ZZS dosud v nájmu.  

Pozemky o celkové výměře 4.043 m2 prodá město za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 192 650 

Kč. Prodej ještě musí schválit zastupitelé.  

Prodejem pozemků pod již stojícími a dlouhodobě využívanými stavbami dojde k nezbytnému 

narovnání vlastnictví mezi městem a ZZS, protože podle nového občanského zákoníku by se 

přístavba, jakou plánuje ZZS, měla budovat na pozemku vlastníka budované stavby. „Liberecký kraj, 

jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby, se na nás proto obrátil s žádostí o prodej jak 

zastavěných pozemků, tak i dalších přilehlých parcel nutných ke stavbě a obslužnosti plánované 

letecké základny,“ uvedl již dříve náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Prodej pozemků a následné rozšíření stávajícího objektu ZZS bude totiž dalším krokem k chystané 

výstavbě heliportu, který záchranářům konečně zajistí plnohodnotný noční letecký provoz. „Moderní 

heliport v Krajské nemocnici Liberec sice umožňuje přistávání v noci, ale vrtulníky tam nemohou 

parkovat a nemají se odtamtud kam vrátit. Nejbližší heliport s plnohodnotným nočním provozem je 

plocha ve střešovické nemocnici v Praze,“ doplnil Tomáš Kysela. 

 

Dozorčí rady 7 neškolských příspěvkových organizací doplnili zástupci Libereckého kraje 
Bod č. 18: Jmenování zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách příspěvkových organizací 

neškolského typu SML, úprava statutu 

Na 2. schůzi Rady města Liberce bylo schváleno jmenování zástupců za Liberecký kraj, které Rada 

kraje nominovala na začátku ledna. Jde o doplnění zástupců do dozorčích rad příspěvkových 

organizací neškolského typu zřizovaných SML takto: 

 Dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy Květa Vinklátová   

 Dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec Marek Pieter    

 Dozorčí rada Botanické zahrady Liberec Josef Jadrný   

 Dozorčí rada Naivního divadla Liberec Hana Maierová     

Liberecký kraj, který ze svého rozpočtu podporuje obě divadla. Od roku 2016 by měl přispívat i na 

provoz Zoologické zahrady a Botanické zahrady Liberec. 

„Dozorčí rady, zřízené usnesením rady města z 15. září letošního roku, budou fungovat jako poradní a 

iniciační orgány rady města v oblasti financování, hospodaření a rozvoje jednotlivých příspěvkových 

organizací. Aby mohly dozorčí rady efektivně vykonávat svou činnost, budou se podílet na zpracování 

základních analytických a strategických dokumentů. V první řadě jde zejména o vnitřní audit činnosti 

organizací, hospodaření a využívání lidských zdrojů, dále analýzu vnitřního zadlužení organizací a také 

tzv. strategickou politiku zřizovatele, která by měla stanovit minimálně střednědobé cíle a priority PO, 

jejich monitorování a vyhodnocování,“ komentoval náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že dozorčí rady mají vnést do správy velkých příspěvkových 

organizací města nový prvek kontroly a také účinnou vzájemnou komunikaci. 
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Liberec poskytne dva městské byty uprchlíkům z Iráku  
Bod č. 19: Záměr přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML 

Město Liberec se zařadí po bok dalších krajských měst, která se ujmou křesťanských uprchlíků z Iráku, 

jimž transport do ČR a integraci garantuje česká vláda. Radnice jim poskytne až dva městské byty. 

Žadatelé musí napřed projít azylovým řízením, intenzivní výukou češtiny a dalšími procedurami. O 

vyčlenění bytových jednotek pro případné uprchlíky rozhodla rada už v červnu loňského roku v rámci 

souboru preventivních humanitárních opatření.  

Město Liberec tímto reaguje na rozhodnutí vlády o přijetí 153 křesťanských uprchlíků z Iráku a 

Libanonu, kteří by měli v České republice získat mezinárodní ochranu a postupně se zde integrovat. 

Jde o příslušníky křesťanské menšiny – rodiny i jednotlivce, vystavené represím takzvaného 

Islámského státu a přebývající v táboře v Erbílu na severu Iráku.  

Ještě před odletem z Iráku projdou všichni uprchlíci bezpečnostní prověrkou a lékařskou prohlídkou, 

uskutečněnou českými zdravotníky. První skupina zhruba 30 lidí přicestuje již koncem ledna, další 

skupiny budou následovat vždy po několika týdnech. Uprchlíky do Česka přepraví Ministerstvo vnitra 

ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Generace 21. První skupina najde ubytování v Jihlavě, další pak 

v Praze, Brně či Olomouci. 

Do Liberce by měla dorazit skupina zhruba 20 Iráčanů, které je nutné po šesti týdnech intenzivní 

skupinové integrace rozmístit do bytů. Na území statutárního města nyní pracuje poradní skupina pro 

uprchlíky, kterou zřídila Komise zdravotní a sociální. Skupina vytipovala až čtyři možné poskytovatele/ 

zprostředkovatele ubytování, a sice statutární město Liberec, Církev bratrskou, Římskokatolickou 

farnost Ruprechtice a případně Oblastní charitu Liberec.  

„Uprchlíci budou nejprve bydlet společně v nějakém rekreačním či ubytovacím zařízení, posléze by se 

měli individuálně integrovat. Nadační fond chce do Liberce poslat 20 Iráčanů, potenciál postarat se o 

ně existuje. Návrh na přidělení konkrétních bytů ve vlastnictví města, tedy jejich velikost a lokalitu, 

doporučí humanitní komise. Finální schválení bude náležet radě města. I po přemístění uprchlíků do 

jednotlivých bytů bude místní koordinátor, kterým pravděpodobně bude nezisková organizace Naděje, 

zajišťovat intenzivní jazykové, právní a další vzdělávání a také jej financovat,“ vysvětlil náměstek 

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

 

Liberec přidělil první byt v rámci tzv. prostupného bydlení 
Bod č. 22: Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Prvního klienta umístila v rámci tzv. prostupného bydlení rada města. Jde o ženu, která získala byt 

2+kk, a to na 6 měsíců s možností prodloužení smlouvy na max. 24 měsíce. Žena byla zařazena do 2. 

stupně – tréninkové bydlení – na základě doporučení poradní skupiny složené z expertů z neziskových 

organizací a pracovníků magistrátu. 

Cílem tréninkového bydlení je osvojení kompetencí, stabilizace životní situace, získání a udržení 

stálého zaměstnání jako dostatečného zdroje příjmů a příprava na přechod do dlouhodobého 

nájemního vztahu. „Ve druhém stupni se předpokládá intenzivní sociální práce, v tomto případě má 

klientka smlouvu s Člověkem v tísni. V případě, že klientka v budoucích měsících získá dodatečné 

kompetence v oblasti bydlení, bude navržena do třetího stupně, kde jsou již nájemní smlouvy s delší 

platností. V případě neúspěchu ale může klesnout zpět do 1. stupně,“ uvedl náměstek primátora pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 
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Prostupné bydlení schválilo statutární město Liberec jako součást své bytové politiky loni v srpnu, 

v praxi začalo po nezbytných administrativních přípravách pracovat v prosinci 2015. Jde o třístupňový 

systém, na němž spolupracují pobytové a terénní sociální služby s městem a vybranými klienty 

v tíživých životních situacích.  V prvním stupni – krizové bydlení jde o pouhé ubytování (azylové 

domy, noclehárny, domy na půl cesty i některé komerční ubytovny), ve druhém – tréninkové bydlení, 

a ve třetím – sociální bydlení se pak už klienti dostávají přímo do městských nájemních bytů. 

Souběžně s ubytováním/ bydlením ale musejí klienti povinně spolupracovat se sociálními službami a 

zvyšovat své osobní kompetence, aby se výrazně snižovalo riziko, že bydlení zase ztratí. „Například do 

druhého stupně tak mohou postoupit jen ti klienti, kteří mají zajištěnu práci, pokud mají dluhy 

z minulosti, musejí 5 až 7 měsíců prokazovat jejich aktivní splácení apod. Souběžně vzorně 

spolupracuji s terénní sociální službou, takže styk s jejich pracovníky je velmi intenzivní. Právě 

zvyšování kompetencí, finanční gramotnosti a postupné osamostatnění je vedle zajištění bydlení 

druhým hlavním cílem systému,“ vysvětlil Langr. 

V přidělování bytů potřebným lidem bude Liberec pokračovat i v dalších měsících, město zároveň 

chce spolupracovat se soukromými ubytovnami a majiteli soukromého bytového fondu, aby kapacity 

prostupného bydlení byly větší. 

 

Liberec dokončil Integrovaný plán rozvoje území a předloží ho ministerstvu  
Bod č. 27: Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) 

Statutární město Liberec po měsících práce dokončilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – 

Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který je klíčový pro šanci čerpat z evropských fondů až 2,6 miliardy korun. 

Téměř tři sta stránkový strategický dokument předloží město Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) 

na základě již vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií, nejpozději do 28. února 

2016. Napřed musí dokument schválit zastupitelstva obou měst, tedy Liberce a Jablonce nad Nisou. 

Integrovaný plán již prošel radou města a byl projednán a schválen na prosincovém jednání Řídicího 

výboru IPRÚ. 

K obsahu strategie se již na podzim vyjádřili experti MMR. Konstatovali, že kvalita IPRÚ Liberec – 

Jablonec nad Nisou je srovnatelná s ostatními již připomínkovanými strategiemi jiných měst. Velmi 

dobře vyhodnotili zejména způsob a popis výběru území a oblast dopravy a sociální soudržnosti. 

Obecně kladli důraz na uvádění aktuálnějších dat v dokumentu, jako i ve všech již dříve 

připomínkovaných strategiích IPRÚ. 

K dokumentu se mohla vyjádřit i veřejnost prostřednictvím dvou veřejných projednání, které se 

uskutečnily 4. a 5. listopadu 2015 v Liberci a Jablonci nad Nisou. K IPRÚ bylo vzneseno celkem 131 

připomínek. Nejvíce k socioekonomické a SWOT analýze, přeformulování, vysvětlení, doplnění textu v 

návrhové části či doplnění chybějících dat. 

Aktuální harmonogram IPRÚ: 

 Projednání IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016 (Jablonec nad Nisou 21. 1., DSO 

Mikroregion Jizerské hory 26. 1., Hodkovice nad Mohelkou 27. 1., Liberec 28. 1., 

Chrastava 15. 2.), 

 Vložení Žádosti o podporu do MS2014+ - 02/2016 

 Vyhlášení výzev na integrované projekty v příslušných operačních programech – nejdříve 

2. polovina 2016 
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 Příprava operačního manuálu – návrh implementačního zajištění – vyhlašování výzev, 

svolávání pracovních skupin, hodnocení souladu projektu se strategií, fungování Řídicího 

výboru IPRÚ, schvalování projektu v orgánech mest – 02/03 2016 

Statutární město Liberec, nositel strategie, bude v rámci Výzvy MMR pro vymezenou oblast 

aglomerace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou žádat o dotace z EU v celkové výši 2,59 mld. Kč, z 

toho: 

 1,64 mld. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

 827,7 mil. Kč v rámci Operačního programu Doprava (OP D) 

 119 mil. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) 

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu říká: „Osobně 

oceňuji přístup všech partnerů, zejména zástupců sousedního Jablonce nad Nisou, kdy jsme byli 

schopni víceméně všechny problémy, které během přípravy nastaly, vyřešit konsenzuálně na 

jednotlivých setkáních. V současné době se již rozeběhla i potřebná příprava prioritních projektů, 

kterou nesmíme podcenit, je to na příští roky jedinečná možnost, jak podpořit rozvoj našeho města.“ 

 

Do roku 2030 chce Liberec snížit emise až o 40 procent 
Bod č. 27c: Návrh členství SML v Paktu starostů a primátorů 

Radní souhlasí s členstvím města Liberce v mezinárodní organizaci Pakt starostů a primátorů 

(Covenant of Mayors). Členstvím město získá přístup k finančním fondům a další podpoře z programů 

Evropské unie, zaměřených zejména na úspory energií. Podpisem Paktu se Liberec zaváže ke 

snižování množství emisí CO2 a zlepšení tak života obyvatelům města. Podání přihlášky musí ještě 

schválit zastupitelstvo.  

„Členství nám přinese mimo jiné i možnost čerpat finanční i metodickou podporu při přípravě Akčního 

plánu pro udržitelnou energii. Členství je zdarma, hlavní podmínkou a zároveň i účelem celého paktu 

je změřit a spočítat, kolik město produkuje CO2 a toto množství efektivně snižovat, jako příspěvek 

jednotlivých měst k zastavení klimatických změn, resp. globálního oteplování,“ vysvětlil náměstek 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Snížení emisí může město dosáhnout pomocí všech možných dostupných metod. Pokud jde o 

budovy, zde je hlavní cíl snížení jejich energetické náročnosti a následný úsporný provoz budov. Toho 

lze dosáhnout například zateplením budov, energetický managementem, solárním vytápěním, 

instalací chytrých měřičů spotřeby energie apod.  

V oblasti dopravy existuje celá škála možných projektů, města se zaměřují jak na individuální 

automobilovou dopravu (řízený vjezd do měst, efektivní systém řízení dopravy), tak i na veřejnou 

dopravu. Hlavním záměrem je přesun cestujících v co nejvyšší míře z aut do prostředků hromadné 

dopravy. Nejvyšší míra podpory je pak věnována zejména kolejové přepravě (tramvaje, rozvoj 

příměstské /integrované/ železniční dopravy). 

Pakt starostů a primátorů má současnosti 6045 členů (obcí, svazků obcí, odborných organizací) z 

Evropské unie i třetích států. V České republice se k Paktu připojilo zatím 6 měst (Ostrava, Hlinsko, 

Chrudim, Jeseník, Mezilesí, Lkáň).  Zapojení do Paktu umožní Liberci ucházet se o dotace z nově 

vyhlášeného grantového programu Ministerstva životního prostředí. 
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Odbor správy veřejného majetku investoval 2,5 mil. Kč do rekonstrukce střechy  

a sociálního zařízení v areálu Dětského dopravního hřiště v Liberci 
Bod č. 29: Dětské dopravní hřiště v Liberci 

Rada města se seznámila se zprávou o realizaci investičních akcí v areálu Dětského dopravního hřiště 

v Liberci a také se zprávou o provozu tohoto hřiště za rok 2014 a rok 2015. Správa a údržba dětského 

dopravního hřiště je zajišťována Odborem správy veřejného majetku MML. Jeho provozování je pak 

v kompetenci Městské policie Liberec.    

Koncem roku 2014 bylo nutné, z důvodu nevyhovujícího technického stavu, provést rekonstrukci 

dvou pultových střech nad hlavní třípodlažní budovou a nad její dvoupodlažní přístavbou. 

Rekonstrukci prováděla pražská společnost Aron house, s.r.o. Celkové náklady byly 1 270 891 Kč.   

„Na podzim loňského roku jsme zrekonstruovali stávající sociální zařízení a zároveň zhotovili nové 

sociální zařízení pro imobilní,“ konstatuje Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku 

města Liberce. 

Stavbu prováděla společnost Instav s.r.o., z Jablonce nad Nisou. Celkové náklady oprav a stavebních 

úprav vyšly na 1 282 372 Kč. V rámci správy dětského dopravního hřiště je prováděna pravidelná 

údržba a běžné opravy.    

 

Rada města schválila vyhrazená parkovací stání občanům s postiženou mobilitou 

a poruchou orientace 
Bod č. 30 : Schválení vyhrazeného stání pro invalidy 

Rada města schválila udělení vyhrazeného parkovacího místa (VPM) pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, 

kteří předložili svoje žádosti. Nové podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na 

komunikacích ve vlastnictví města Liberec stanovují bezplatné poskytnutí parkovacího místa.  

V minulých letech bylo standardem, že rada města schvalovala rovněž bezplatnou instalaci svislého a 

vodorovného značení těchto vyhrazených míst. Nyní, po revizi podmínek, je úhrada nákladů na svislé 

a vodorovné dopravní značení ponechána na žadateli. 

„Statutární město Liberec poskytuje bezplatně pouze parkovací místo.  Náklady na vodorovné a svislé 

dopravní značení, které činí maximálně 6000 Kč na jedno vyhrazené stání,  si hradí žadatel sám. 

Odbor správy veřejného majetku pak bude zajišťovat běžnou údržbu komunikace v zimě a údržbu 

dopravního značení,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Ve většině případů jde o bezplatné vyhrazené parkovací stání přímo v místě bydliště dotyčné osoby, 

neboť jde o lidi s postižením, které je spojené se snížením jejich mobility či poruchou orientace. Tato 

skutečnost je pak doložena platnou zprávou ošetřujícího lékaře. 

 

Letos bude v Liberci umístěno 18 pamětních kamenů, tzv. Stolpersteien 
Bod č. 32: Žádost o souhlas s umístěním pamětních kamenů 

Radní projednali žádost Židovské obce v Liberci o vydání souhlasu s umístěním pamětních kamenů 

tzv. Stolpersteien na dalších 9 míst po Liberci.  



8 
 

Prvních 9 lokalit k umístění pamětních kamenů bylo schváleno radou města v listopadu 2014. 

Realizace pamětních kamenů do schválených míst zatím neproběhla. Stane se tak v druhé půlce 

letošního roku. Souběžně s těmito místy žádá Židovská obec v Liberci o umístění dalších devíti 

kamenů do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce. 

Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holokaustu. Jedná se o betonové kostky cca 

12 x 12 x 12 cm, na jejichž horní ploše, která je potažena mosazí, je jméno osoby, která žila, nebo 

pracovala v objektu. „A právě před tento objekt se Stolpersteien položí do chodníku, a bude na něm 

uvedeno, kde tato osoba zahynula. Pamětní místo má chodcům připomínat osudy těchto lidí,“ 

popisuje liberecký primátor Tibor Batthyány. 

Domy, před kterými budou Stolpersteieny osazeny, jsou například v ulicích Husova, Bendlova, Na 

Okruhu, Zákopnická anebo také na chodníku před Divadlem F. X. Šaldy, kde pracoval muž, který 

zahynul v koncentračním táboře. 

V současné době jsou Stolpersteieny v České republice umístěny v Brně, Kolíně, Lomnici, 

Neratovicích, Olomouci, Ostravě, Praze, Teplicích a Třeboni. „Náklady na uložení Stolpersteienů 

v Liberci ponese Židovská obec, s tím, že Technické služby města Liberce, a.s., připraví v chodnících 

před uvedenými adresami otvory, do kterých budou následně Stolpersteieny  uloženy,“ vysvětlil 

náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Myšlenka zrealizovat projekt Stolpersteiny i v Čechách vznikla v prostředí české židovské mládeže v 

roce 2008, inspirována dojmem z kamenů položených v Německu. První české Stolpersteieny byly 

položeny v Praze a v Kolíně na podzim 2008, od té doby je pak pokládají vždy jednou ročně na 

různých místech. Pokládání zásadně provádí Gunter Demnig, který za tím účelem přijíždí z Kolína nad 

Rýnem. Nejvíce Stolpersteienů lze nalézt v Praze, kde se jim říká Kameny zmizelých, to v návaznosti 

na projekt Židovského muzea Zmizelí sousedé. Náklady na výrobu jednoho Stolpersteienu jsou 

přibližně 120 EUR a jsou hrazeny týmem Guntera Demniga. 

 


