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Tisková zpráva 
Pracovní skupina řeší operativní úklid veřejného 

prostoru 

Letos v květnu schválila rada města, na základě návrhu Tomáše Kysely, náměstka primátora pro 

technickou správu majetku města, sestavení pracovní skupiny. Ta provádí operativní zásahy na 

plochách veřejného prostranství. 

„Hlavním úkolem pracovní skupiny v počtu čtyř lidí bylo realizovat od září do prosince práce na veřejných 

prostranstvích. A to práce, které nelze s dostatečným časovým předstihem naplánovat a časově 

rozvrhnout na období celého roku,“ vysvětluje náměstek Tomáš Kysela. 

„Cílem vytvoření pracovní skupiny je snaha provádět tyto práce bez odkladu, a tím zkrátit časové lhůty 

k realizaci podnětů i ze strany obyvatel města. Tím také dojde ke zlepšení zavedené praxe, která spočívá 

v někdy až příliš zdlouhavé realizaci prací, které město zařazuje do plánu údržby s externími dodavateli,“ 

popisuje David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku. 

Dodavatel této služby byl vybrán při výběrovém řízení a za období 4 měsíců vykonal tyto práce pro město 

Liberec v celkové finanční hodnotě 1,1 mil. Kč. Tato částka byla hrazena z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku, který je v gesci Tomáše Kysely.  

„Pracovní skupina uklízí komunální odpad, hromady suti, provádí úklid různých forem znečištění z ploch 

veřejného prostranství, provádí nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí včetně mobiliáře, a v neposlední 

řadě také drobné řezy na keřích, které zasahují do profilů komunikací,“ vyjmenovává náměstek Tomáš 

Kysela. 

Většinu uvedených prací zhotovitel realizoval pro Odbor ekologie a veřejného prostoru, který je v gesci 

náměstkyně Ing. Karolíny Hrbkové. „Jsem spokojen, že jsem pomohl zlepšit stav veřejných prostranství, 

která spadají do gesce Ing. Karolíny Hrbkové, která svou spokojenost dala najevo i na posledním jednání 

Zastupitelstva města Liberce. Jsem rád, že termíny realizací prací, žádaných obyvateli města, se proto 

zrychlily,“ komentoval dále náměstek primátora Tomáš Kysela. 

„Zavedení operativní pracovní skupiny zlepšilo stav veřejného prostoru a jsem toho názoru, že obdobné 

práce  mají být realizovány i v dalším období, a to nejen na plochách veřejné zeleně, ale i na komunikacích 

a objektech ve vlastnictví města Liberce,“ doplnil primátor města Tibor Batthyány. 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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