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Liberec 21. ledna 2015 

 

Tisková zpráva 
po 2. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř 60 bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 20. ledna 2015. 

Město chce definitivně stopnout privatizaci technických služeb 

Bod č. 4: Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce a.s. 

Společnost Technické služby města Liberce by měla zůstat nadále v rukách města. Liberečtí radní 

schválili zastavení veškerých kroků vedoucích k prodeji společnosti. S tím souhlasilo i představenstvo 

technických služeb na lednovém jednání. O definitivním zrušení záměru prodeje této městem 

vlastněné akciové společnosti bude ještě rozhodovat zastupitelstvo města.  

K zachování plného vlastnictví technických služeb má nyní město Liberec hned několik důvodů. 

„Chceme zachovat možnost kontroly nad způsobem a kvalitou úklidu města, zimní a letní údržby, 

včetně vlivu na rozsah a cenu prováděných prací,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku 

města Tomáš Kysela. Technické služby podle něj mohou v budoucnu opět vykonávat pro město 

činnosti, které byly z TSML dříve vyvedeny do jiných společností, pro které jsou tyto činnosti podle 

očekávání zdrojem značných výdělků. „Zachováním technických služeb v majetku města Liberce si 

město tímto způsobem vytváří předpoklad pro to, aby případný zisk těchto činností zůstal k dispozici 

společnosti nebo byl příjmem do rozpočtu města,“ doplnil Tomáš Kysela. 

V průběhu letošního roku by mělo dojít k vytvoření nového strategického plánu společnosti. Ten by 

měl vést především ke zlepšení ekonomických výsledků. Byly již zahájeny potřebné kroky k vnitřní 

stabilizaci společnosti, která byla v poslední době zasažena překotnými personálními změnami na 

vrcholových a klíčových pozicích.  

Záměr privatizace schválilo zastupitelstvo města v minulém volebním období v listopadu roku 2012. 

Důvody byly především ekonomické. Za prodej společnosti mělo město získat přibližně 100 milionů 

korun. Výnos měl sloužit ke krytí mimořádných výdajů města v dalších letech. 

 

Liberec chce zavést od roku 2016 nový parkovací systém 

Bod č. 5: Parkovací systém ve městě v Liberci, principy dalšího provozu od 1. 1. 2016 

Město Liberec, Technické služby města Liberce, Městská policie Liberec a Liberecká IS by se měly od 

ledna roku 2016 společně podílet na novém systému placeného parkování v Liberci. Podle stávající 

smlouvy, která je platná do 31. prosince 2015, provozovaly parkovací systém v Liberci dosud 
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technické služby. Městu ovšem neplynul z placených stání pro motorová vozidla žádný příjem, tržby 

šly do rozpočtu TSML. To by měl nový systém změnit. 

 „Stávající parkovací systém byl už v několika směrech nevyhovující. Navíc část parkovacích automatů 

nevlastnilo ani město Liberec a ani technické služby. Díky tomu, že letos končí smlouva na provozování 

parkovacího systému, máme možnost tento stav napravit. Po městě by měly být rozmístěny parkovací 

automaty, které budou výlučně ve vlastnictví města. Současně budou vyhovovat moderním 

požadavkům, například budou on-line mapovat naplněnost parkovišť,“ zdůraznil náměstek primátora 

pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Z několika možných variant schválila tedy rada města zajištění správy, rozvoje a údržbu parkovacího 

systému prostřednictvím kombinace subjektů ve vlastnictví města Liberce. Podle této varianty bude 

město Liberec zajišťovat rozvoj, koncepci, údržbu, dodávku parkovacích technologií a servis. 

Technické služby města Liberce by se staraly o stavební údržbu zón parkovacích stání, včetně 

dopravního značení, a stavební realizaci nových parkovacích zón. Městská policie by zajišťovala 

dohled, prevenci, represi a vybrané činnosti správy, spočívající například v pořizování dat, výběru 

hotovosti a podobně. Společnost Liberecká IS a.s. by měla na starosti datovou podporu a softwarové 

vybavení.  

Mezi novinky, které by měl přinést nový systém, bude patřit také například kombinace parkovacích 

zón. To znamená, že rezidentská parkovací místa by po omezenou část dne sloužila současně jako 

placená návštěvnická stání. Byla by zde po určitou omezenou dobu moci odstavit své vozy motoristé, 

kteří využijí k zaplacení parkovací automat.  

Provozování parkovacího systému ve městě Liberci se skládá z pronájmu parkování Knihovna 

v budově Krajské vědecké knihovny, odtahů vozidel a systému placeného parkování na místních 

komunikacích, vlastněných městem Liberec. 

Na území města Liberce bylo k  31. prosinci 2013 celkem 2.140 parkovacích míst, z toho 831 míst jsou 

rezidentská a abonentní stání, ostatní jsou návštěvnická. Parkovacích automatů je po městě 

rozmístěno zhruba 55 kusů. Za rok 2013 dosáhly tržby za pozemní parkování celkem 16, 878.000,- Kč. 

 

Třídění bioodpadu upraví nová městská vyhláška. Radnice rozmístí stovky popelnic  

Bod č. 6: Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem ve městě Liberci 

Až 500 hnědých popelnic na biologický rozložitelný odpad z domácnosti rozmístí v letošním roce po 

městě liberecký magistrát. O přistavení nádoby na třídění mohli Liberečané požádat do konce 

prosince loňského roku. Přihlásilo se více než 400 zájemců. Třídit biologicky rozložitelný odpad a kovy 

ukládá obcím za povinnost novela zákona o odpadech. Statutární město Liberec proto musí změnit 

obecně závaznou vyhlášku. Schvalovat ji bude ještě městské zastupitelstvo. 

„Město dosud umožňovalo občanům sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

přistavovány dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Mimo to mají lidé možnost odvážet tento odpad i 

kovy do sběrných dvorů,“ připomněl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
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S rozmisťováním hnědých popelnic, určených pro odpad rostlinného původu, začala radnice v rámci 

pilotního projektu už v roce 2009. Od té doby jich bylo do dnešních dnů umístěno převážně ve čtvrti 

Lidové sady zhruba 90. Dohromady i s novými nádobami tak bude letos v ulicích města umístěno 

téměř 600 popelnic na bioodpad. 

„Se vznikem nového Odboru pro ekologii a veřejný prostor chystáme systémovou změnu, která se 

bude týkat třídění odpadů. Při přípravě této koncepce budeme spolupracovat s občanskými 

sdruženími, ekologickými organizacemi a širokou veřejností tak, aby systém lépe sloužil občanům,“ 

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

Hrbková. 

Do hnědých popelnic budou moci lidé vyhazovat biologicky rozložitelné zbytky z domácnosti 

rostlinného původu, například ovoce, zeleninu nebo shrabanou trávu, plevel či listí a další organický 

odpad. Nádoby bude město lidem rozvážet během jarních měsíců. Za jejich umístění i pravidelné 

vysypávání, tedy svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc. 

Povinnost sbírat biologicky rozložitelné odpady mají obce ze zákona od 1. ledna roku 2015. 

 

Obyvatelé sídliště Gagarinova se tento rok dočkají opravy dalšího úseku chodníků 

a komunikace 

Bod č. 7: Podání žádosti o dotaci MMR ČR „Regenerace sídliště Gagarinova III. Etapa“ 

S opravou další části již dožilých komunikací na sídlišti Gagarinova nejspíš pomohou statutárnímu 

městu Liberci státní finance. Rada města schválila podání žádosti o získání dotace od Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, a to v rámci programu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“. 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů s tím, že podle daných podmínek 

se obec se podílí na financování úprav částkou nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů. 

 Výše poskytnuté dotace bude činit maximálně 4 mil. Kč, přičemž celkové náklady na realizaci III. 

etapy regenerace chodníků a komunikací na sídlišti Gagarinova byly předběžně vyčísleny na 7 mil. Kč 

s DPH. Před podáním žádosti bude rovněž záměr projednán se zástupci občanů, kteří zde bydlí.  

„Pokud všechno dobře půjde, předpokládáme, že tato etapa revitalizace komunikace na sídlišti 

Gagarinova začne na konci léta a bude hotova do konce listopadu tohoto roku,“ uvedl Tomáš Kysela, 

náměstek primátora pro technickou správu majetku města. „Komunikace v této lokalitě jsou dožilé a 

na mnoha místech v havarijním stavu. S jejich regenerací začalo město už v roce 2013, kdy byla 

provedena oprava chodníku a silnice v délce zhruba 200 metrů,“ doplnil s tím, že druhá etapa 

proběhla minulý rok, kdy město opravilo další úsek o délce přibližně 240 metrů. 

Obě předchozí etapy přišly na více než 7 milionů korun a byly financovány pouze z rozpočtu města. 

 

V Liberci přibude další bezbariérová trasa, povede od nemocnice až po ulici Hrubínova 

Bod č. 14: Projekt Mobilita: Bezbariérová trasa - úprava chodníku Husova - Svobody - Hrubínova 
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Bezbariérová trasa, která od roku 2013 propojuje historickou radnici a Krajskou nemocnici Liberec, 

bude mít rozsáhlé pokračování. Liberečtí radní totiž schválili založení nového projektu mobility, který 

počítá s prodloužením bezbariérové trasy od křižovatky ulic Husova a Klostermannova přes areál 

Technické univerzity v Liberci a autobusovou zastávku Stodolní u kolejí TUL až po ulici Hrubínova. 

„V rámci této trasy by mohlo dojít i k úpravám nevyhovujících a problematických přechodů pro 

chodce, na které opakovaně upozorňují sami občané. Jedná se o přechody přes ulice Vítězná, 

Zvolenská, Svobody a Hrubínova,“ konstatoval náměstek primátora pro technickou správu majetku 

Tomáš Kysela. 

Projektová dokumentace bude rozdělena na 3 úseky, a to Husova – Zvolenská, Zvolenská – Hrubínova 

a Hrubínova (Sport Závora) – řadové garáže. To pro případ, kdyby nebyl vyhlášen dotační titul a 

město chtělo projekt realizovat na etapy v rámci vlastních finančních prostředků. 

 

Na protipovodňový systém v Liberci přispěje stát částkou bezmála 1,4 milionů korun 

Bod č. 39a: Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec 

Systém protipovodňové ochrany v Liberci pomohou vylepšit dvě státní dotace, jejichž přijetí schválili 

nyní radní. Celkové náklady projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ 

dosahují 1,6 mil. Kč, včetně DPH. Z toho uhradí 1,38 mil. Kč dotace z Fondu soudružnosti, a dalších 81 

tis. Kč dotace Státního fondu životního prostředí. Hlavním cílem projektu je modernizace varovného 

systému ochrany před povodněmi v ORP Liberec. Jedná se o osazení hladinového čidla na vybraný 

hlásný profil kategorie C, o aktualizaci dat digitálního povodňového plánu města Liberec a ORP 

Liberec a pořízení varovného a vyrozumívacího systému typu VISO (Varovný informační systém 

obyvatelstva).  

Lužická Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v následujících čtvrtích a městských částech: 

Vratislavice nad Nisou, Vesec, Rochlice, Horní Růžodol, Perštýn, Jeřáb, Františkov, Nové Město, 

Růžodol, Nové Pavlovice, Machnín. Černá Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v městské části 

Kateřinky a Ruprechtice. 

 

Město chce větší transparentnost i po svých příspěvkových organizacích  

Bod č. 45: Doporučení příspěvkovým organizacím SML ke zveřejňování informací 

Ruku v ruce se zvýšením transparentnosti u výkonu veřejné správy a samosprávy chce nové vedení 

statutárního města Liberec zajistit i větší transparentnost v příspěvkových organizacích. Radní proto 

schválili jednotné doporučení, které by všechny příspěvkové organizace města měly naplnit. 

„Transparentnost výkonu veřejné správy a samosprávy, průhledné hospodaření s veřejnými 

prostředky a svobodný přístup občanů k informacím je jedním z cílů statutárního města Liberec a jeho 

úspěšná realizace se samozřejmě váže i na prosazení tohoto záměru v městem zřizovaných 

příspěvkových organizacích,“ komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 

cestovní ruch Ivan Langr. 
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Odbor péče o občany proto příspěvkovým organizacím statutárního města Liberec připravil konkrétní 

doporučení, jak by měly zajistit transparentnost své činnosti, a to ve 4 základních bodech: 

1. SML doporučuje příspěvkovým organizacím provést do 28. 2. 2015 kontrolu, zda naplňují 

požadavky zákona a následně uvést případné nedostatky do souladu se zákonnými požadavky. 

2. SML upozorňuje příspěvkové organizace na jejich zákonnou povinnost zveřejňovat výroční zprávy a 

účetní závěrky a tyto každoročně zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku. 

3. SML doporučuje příspěvkovým organizacím zveřejňovat plné znění uzavíraných smluv včetně 

dodatků. 

4. SML doporučuje příspěvkovým organizacím vkládat od 1. 1. 2015 do textu smluv následující 

doložku transparentnosti: „Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu 

této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.“ 

V rámci hodnocení činnosti příspěvkových organizací a hodnocení jejich ředitelů pak bude statutární 

město Liberec přihlížet k tomu, zda jednotlivé příspěvkové organizace výše uvedená doporučení 

naplňují. 

 

V Radě Euroregionu Nisa bude město zastupovat náměstek primátora Jan Korytář 

Bod č. 49: Delegace zástupce do Rady Euroregionu Nisa 

Statutární město Liberec, coby největší město v Libereckém kraji, v současné době nemá svého 

zástupce v Radě Euroregionu Nisa. Nově se jím stane náměstek primátora pro ekonomiku, strategický 

rozvoj a dotace Jan Korytář, jehož delegaci schválili liberečtí radní. Nejbližšího, v pořadí 108. zasedání 

Rady Euroregionu Nisa se zúčastní 20. února 2015. 

 

Vedení města navrhne zřídit Výbor pro územní plánování 

Na lednovém zasedání městského zastupitelstva navrhne opět vedení města Liberce zastupitelům 

zřízení Výboru pro územní plánování, který na posledním zastupitelstvu nebyl ustanoven. „Doufám, 

že tentokrát již nebude problém výbor zřídit. Výbor je poradní orgán zastupitelstva města a může být 

pro všechny strany přínosem. Je ale nutné, aby všichni jeho členové svou funkci ve výboru vykonávali 

zodpovědně,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí Karolína Hrbková. 

Zástupce ve výboru mohou mít všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu města. 


