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Tisková zpráva 
II. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním prvním jednání konaném v úterý 2. února 2010 zabývali 
téměř 20 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, založení projektových záměrů nebo projednání zpráv o činnosti komisí rady 
města. 
 
 
 

Měření hluku a případná opatření v ulici Norská 
Bod č. 3: „Protihluková opatření Norská ulice – založení projektu, ověření hlukové situace“ 
 

Při rekonstrukci mostu v Norské ulici byla uzavřena dohoda o vzájemném postupu a součinnosti s Jezdeckým 
klubem Liberec, který vlastní a užívá areál po obou stranách této komunikace. Z dohody mimo jiné vyplývá, že 
město Liberec učiní taková opatření, která povedou ke snížení hladiny hluku a tím zamezí případnému rušení 
činnosti jezdeckého klubu v jeho areálu.  
Aby odbor technické správy veřejného majetku mohl zrealizovat tuto podmínku, navrhl radním nejprve založit 
projekt, jehož první součástí bude ověření hlukové hladiny podél kolbiště a její vyhodnocení. Poté teprve dojde 
k vypracování návrhu případných opatření a jejich opětovné projednání v radě města.  
Radní s tímto postupem souhlasili a uložili vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku zajistit 
ověření hlukové situace v lokalitě osobou způsobilou (podle § 32a, zákona č. 258/2000 Sb.) a následně 
zpracovat návrh opatření. 
 
Komise občanských záležitostí rekapitulovala 
Bod č. 6: „Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2009“ 
 
Každoročně předkládá komise občanských záležitostí radě města zprávu o své činnosti za uplynulý rok. Nejinak 
tomu je i letos. 
Komise občanských záležitostí je zaměřena na liberecké občany v seniorském věku a na organizování a 
zajišťování občanských obřadů, především významných životních jubileí a jubilejních svateb. Liberečtí senioři 
se se členy této komise mohou setkat od 90 let svého věku, kteří je každý rok navštěvují a předávají jim 
dárkové balíčky. Obyvatelé Liberce, kteří žijí v domovech důchodců se s členy komise setkávají také při svých 
80. a 85. narozeninách. 
 
Základní přehled činností komise občanských záležitostí: 
 
Událost Počet v roce 2009 Poznámka 

100 a víceletá jubilea 3  nejvíce 101 let 
Jubilejní svatby 9 7x zlatá, 2x diamantová 
Předávání Janského plaket 4 obřady 271 dárců 
Předání Zlatých a Stříbrných křížů dárcům krve 1 obřad 37 dárců 
Setkání primátora města s dárci krve 1 předvánoční 
Návštěvy jubilantů (celkem za rok) 352  
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Zprávu ze své činnosti předložila také komise občanských obřadů 
Bod č. 11: „Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2009“ 
 

Druhou komisí rady, která každoročně předkládá zprávu o své činnosti za uplynulý rok, je komise občanských 
obřadů.  
Komise občanských obřadů má 13 členů a její činnost spočívá zejména v organizování a zajišťování občanských 
obřadů spojených se slavnostním ukončením studia a vítáním nových libereckých občánků. Alespoň jednou za 
život se s prací členů této komise setká každý obyvatel Liberce, ale také jiných měst, neboť na liberecké 
střední školy a učiliště dojíždějí studenti i z měst mimo Liberecký kraj. 
 
Základní přehled činností komise občanských obřadů: 
 

Událost Počet v roce 2009 

Slavnostní ukončení studia 81 obřadů 
   - při nich předáno absolventských diplomů 80 
   - při nich předáno maturitních vysvědčení 1 022 
   - při nich předáno výučních listů 422 
   - při nich předáno vysvědčení a závěrečné zkoušce 15 
Vítání občánků 96 obřadů 
   - při nich přivítáno dětí 812 

 
 
Podmínky výběrového řízení na prodej libereckého letiště 
Bod č. 13: „Výběrové řízení na prodej pozemků letiště“ 
 

Radní schválili podmínky pro vypsání výběrového řízení na prodej pozemků libereckého letiště. Tyto podmínky 
jsou v souladu s „Metodickým doporučením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro obce, města, kraje a 
příjemce veřejné podpory“ a také se standardizovanými postupy Evropského společenství.  
Z důvodu vyloučení veřejné podpory radní rozhodli o vyhlášení nepodmíněného výběrového řízení. Takové 
vyhlášení podle výše uvedené metodiky mimo jiné obnáší: 
 

- Zveřejnění po přiměřeně dlouhou dobu – minimálně 2 měsíce 
- Zveřejnění v celostátním tisku 
- Zveřejnění v bulletinech realitních kanceláří nebo podobných publikacích 
- Zveřejnění záměru prodeje v publikacích pravidelně rozšiřovaných též v zahraničí 
 

Všechny tyto podmínky budou v rámci výběrového řízení na prodej pozemků letiště splněny. Minimální kupní 
cena je zadávací dokumentací stanovena na 104 908 800 Kč a termín pro podání nabídky vyprší 30. dubna 2010. 
Hodnotícím kritériem je výše nabídnuté ceny, v případě shodnosti cen ve dvou a více nabídkách pak výhodnost 
platebních podmínek. 
Zároveň s podmínkami výběrového řízení na prodej pozemků libereckého letiště radní také jmenovali hodnotící 
komisi, která po svém zasedání na konci výběrového řízení doporučí nejvýhodnější nabídku. 
 
 
 
V Liberci 2. února 2010 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


