
V Liberci 18. září 2014 

 

Tisková zpráva 
Osadní výbory si bere Změna pro Liberec 

jako rukojmí v předvolebním boji  
 

Změna pro Liberec vydala 16. září 2014 tiskovou zprávu, ve které se staví do role spasitelů rozvoje 

jednotlivých lokalit Liberce. Její kandidáti do zastupitelstva, které rekrutovala ZpL z osadních 

výborů v Machníně a Ostašově, zde „překvapivě“ tvrdí, že až politici Změny jim otevřeli oči a 

ukázali cestu k vylepšení jejich čtvrtí. Není pravda, že by město Liberec do těchto lokalit 

neinvestovalo žádné prostředky, a že nejsou připraveny další plány na jejich rozvoj. Informace o 

investičních plánech vedení města Změna získává na magistrátu, ale vydává je přitom za vlastní 

náměty.  

Není nic jednoduššího, než vytáhnout informace o tom, co město chystá za opravy, například 

z veřejně dostupného zápisu jednání Rady města Liberce, a pak je neinformovaným občanům 

předkládat jako své vlastní plány a získávat touto cestou jejich sympatie. Což se například stalo 

s chystanou rekonstrukcí ulice Volgogradská. 

„Dostali jsme do schránky lístek, ať se, jestliže nás zajímá rekonstrukce ulice, dostavíme do Hotelu 

Pytloun. Tam že se dozvíme podrobnější informace také o dalších opravách, které se v naší ulici 

chystají. Když jsme s manželem na schůzku občanů přišli, zjistili jsme, že ji vede zastupitelka Změny 

pro Liberec, paní Hrbková. Slibovala, že její politická strana zařídí nejen rekonstrukci Volgogradské, 

ale také další potřebné opravy. A vyzvala nás, ať jí, my, občané, všechny své požadavky napíšeme do 

mailu, a ona pak zajistí jejich splnění,“ uvedla ve svém telefonátu na magistrát Liberce jedna 

z obyvatelek ulice Volgogradská, která z obavy, aby nebyla pronásledována některou organizací, 

spojenou se Změnou pro Liberec, poprosila o zachování anonymity. „Když jsme pochopili, že vůbec 

nejde o zakládání osadního výboru, ale že Změna pod slibem snést modré z nebe využívá důvěřivosti a 

neinformovanosti lidí, aby získala další voliče, znechuceně jsme odešli,“ dodala. 

Rada města Liberce na své 15. schůzi, konané 9. září 2014, schválila dlouhodobě připravovaný plán 

akcí (oprav) ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí s předpokladem realizace v letech 2016 a 2017. 

V tomto souboru sdružených investic jsou konkrétně tyto ulice: Šamánkova celá, Oblačná v úseku 

Lipová – Hvězdná, Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova - U Potůčku, Dr. M. Horákové v úseku U 

Potůčku – Mostecká, Broumovská v úseku Krejčího – Plátenická, Kubelíkova v úseku most přes žel. 

trať – Uralská, Uralská celá, Volgogradská celá, Lokalita nám. Papírové celá lokalita, Vítězná celá, 

Nová celá, Jáchymovská celá.  

Z příkladu Volgogradské je patrné, že ani s předložením plánu oprav a ani s jejich schválením nemají 

politici Změny nic společného. Připravilo je současné vedení města. „Město šetří nemalé finanční 

prostředky tím, že se do oprav už od roku 2009 pouští společně s vlastníky inženýrských sítí, kteří se na 



rekonstrukcích finančně podílejí. Plánuje je na několik let dopředu poté, co se dozví podrobný 

harmonogram oprav od vlastníků infrastruktury. Jen v letošním roce přinesou sdružené investice 

městu úsporu kolem 13 milionů korun. V případě Volgogradské byla spouštěcím mechanismem SVS, 

která chce zde opravit vodovod a část kanalizace. Město se k této rekonstrukci připojí,“ upřesnila 

primátorka Martina Rosenbergová. 

Jak dodala primátorka, byla to naopak sama Změna pro Liberec, která po nástupu do vedení města 

škrtla v roce 2010 přibližně 50 milionů korun, určených na opravu komunikací v roce 2011. Změnou 

v tiskové zprávě uváděné osadní výbory (Machnín a Ostašov) nejsou zrcadlem skutečného stavu 

občanských aktivit ve městě a spolupráce osadních výborů s radnicí. 

„Osadní výbory v Liberci fungují více než deset let. Jejich aktivity město Liberec vždy podporovalo a při 

přípravě rekonstrukcí jim pečlivě naslouchalo. A bralo v potaz i jejich připomínky, třeba při rozsáhlých 

rekonstrukcích komunikací v Lidových sadech nebo revitalizacích Rochlice,“ připomněla primátorka. 

Podle Martina Duška, předsedy osadního výboru v Horním Hanychově, komunikace s městem 

funguje i bez schůzek osadních výborů. „Buď náměstek pro územní plánování Rutkovský upozorní 

osadní výbor na nejasné záležitosti, které pak projednáme na radnici, nebo předseda a jednotliví 

členové osadního výboru samostatně řeší s městem záležitosti čtvrti nebo své ulice,“ zdůraznil. 

Několik konkrétních příkladů z Horního Hanychova z posledních let, jak může fungovat spolupráce 

osadního výboru a města - uvedených Martinem Duškem: 

• Projednali jsme s organizačním výborem hudební akce Ještědská Odyssea 2012 pravidla, za 

kterých místní občané s akcí budou ochotni souhlasit, a to s využitím existující protihlukové vyhlášky, 

doporučili jsme paní primátorce nepovolení výjimky z vyhlášky a díky tomu se podařilo udržet akci v 

přijatelných mezích - dokonce natolik, že pořadatelé raději další ročníky přesunuli jinam. 

• Projednali jsme s ředitelkou místní mateřské školy, náměstkem a vedoucím příslušného 

odboru pravidla přijímání dětí do mateřské školy. 

• Pan náměstek nás aktivně požádal o názor na navrženou změnu určení jednoho z pozemků – 

osadní výbor reagoval, že se jedná o nepřípustnou změnu, která by poškodila jízdárnu v Puškinově 

ulici, a město zajistilo, že ke změně nedošlo. V rámci této vstřícné spolupráce a pomoci ostatním 

čtvrtím dokonce náš osadní výbor projednal i vynětí plácku s dětským hřištěm ve Vesci ze 

zastavitelného území v novém územním plánu. 

• Aktivně vstupujeme do jednání o územním plánu především ohledně záměru sběrné 

komunikace, zařídili jsme námitku zástupce veřejnosti k územnímu plánu Liberce i podnět k zásadám 

územního rozvoje Libereckého kraje a dosáhli zadání revize tohoto záměru i přesto, že všechna 

uskupení v dnešním městském zastupitelstvu (kromě někdejších Věcí veřejných) jasně deklarovala 

podporu záměru a Liberecký kraj dokonce prosazuje přes louky mezi Spáleništěm a Densem silnici 

druhé třídy – v tomto případě město osadnímu výboru pomáhá a spolu s ním záměr kraje 

rozporovalo.  

• Po dlouhých jednáních se podařilo dosáhnout vybudování přechodu se semaforem na 

Spáleništi, nyní ještě dořešujeme s městem aktivaci funkce rozsvícení červené při překročení 

rychlosti. 



„Každý z nás někde bydlí a každý z nás by jistě uměl vyjmenovat řadu věcí, které by v okolí svého 

bydliště vylepšil. Ne každý z nás ale z toho dělá politické téma, a ještě za cenu matení veřejnosti 

polopravdami a chlubení se cizím peřím,“ shrnula primátorka Martina Rosenbergová.  

 

Vedení statutárního města Liberce 

 


