
1 
 

Liberec 18. ledna 2017 

 

Tisková zpráva 
po 2. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála devadesát bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberec v roce 2017, 

která se uskutečnila v úterý 17. ledna. 

 

Městská policie v rámci prevence kriminality posílí kamerový systém  

a odstartuje projekt Bezpečný Liberec 

Bod č. 2/1: Program prevence kriminality na rok 2017 

Městská policie Liberec posílí městský kamerový a dohlížecí systém o další bezpečnostní kameru. 

Mapovat bude křižovatku ulic Masarykova a Vítězná. Instalace nového kamerového bodu je součástí 

Programu prevence kriminality na rok 2017, který schválili liberečtí radní. 

Městský kamerový systém tak bude mít už 31 kamerových bodů. „Ve srovnání s počtem kamer v jiných 

příhraničních městech je to stále poměrně nízké číslo,“ uvedl primátor Tibor Batthyány a dodal, že 

záměrem města není pokrýt Liberec kamerami, ale smysluplně využít jejich odrazujícího účinku. „Na 

křižovatce Masarykovy a Vítězné sídlí Severočeské muzeum, Galerie Lázně, poliklinika, restaurace ZOO 

a v okolí je řada menších parkovišť. Z bezpečnostního hlediska je tu potřeba prevence před vloupáním, 

vandalismem i krádeží vozidel,“ vysvětlil primátor. Na novou kameru bude město žádat o dotaci z fondu 

Ministerstva vnitra. 

Další novinkou v prevenci kriminality bude 1. etapa projektu Bezpečný Liberec. Ta bude spočívat 

v průběžném mapování a analyzování kriminality. „V současné době zástupcům města i městské policie 

chybí nástroj, který by umožnil pravidelně nahlížet na aktuální bezpečnostní situaci a problémy v ulicích 

města, protože informace o kriminalitě se shromažďují pouze jednou ročně v rámci bezpečnostních 

analýz. Cílem projektu je za pomoci moderních softwarových nástrojů a GPS souřadnic trestných činů 

průběžně vytvářet dostupnou analýzu bezpečnostní situace na území města,“ přiblížil primátor. 

V rámci 1. etapy projektu bude nutné navrhnout systém a způsob pravidelného přenosu databázových 

dat od Policie ČR a případně i městské policie. Anonymizované údaje budou zahrnovat druh, dobu a 

místo protiprávního jednání, žádné osobní údaje. Pro území města pak bude vytvořen speciální 

software pro mapování a predikci kriminality. Předpokládané náklady na jeho pořízení činí 200 000 Kč. 

„V následujících etapách projektu budou mapy kriminality jedním z prostředků ke zlepšování prevence 

kriminality a bezpečnosti v našem městě,“ konstatoval primátor. 

Program prevence kriminality na rok 2017 také počítá s pokračováním projektu Asistenti prevence 

kriminality. V současné době využívá městská policie tři asistenty, a to na základě dohody mezi úřadem 
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práce a městem. „Tento projekt se nám osvědčil. Asistenti městské policie vykonávají takzvanou 

dohledovou službu a spolupracují s našimi strážníky například při provozu dětského dopravního hřiště 

nebo při dohledu na klidný provoz úřadu práce,“ uzavřel primátor Tibor Batthyány. 

 

Dozorčí rady zoologické a botanické zahrady budou mít nové členy 
Bod č. 11: Jmenování a odvolání zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách ZOO Liberec a 

Botanické zahrady Liberec 

Dozorčí rady Zoologické zahrady Liberec a Botanické zahrady Liberec, tedy dvou příspěvkových 

organizací města, částečně změní své složení. Na základě požadavku Libereckého kraje a po 

prosincových projednáních v obou dozorčích radách liberečtí radní odvolali z funkce člena dozorčí rady 

ZOO Marka Pietera a člena dozorčí rady Botanické zahrady Josefa Jadrného. Na uvolněné pozice v obou 

dozorčích radách jmenovala rada města krajského radního pro resort životního prostředí, zemědělství 

a rozvoje venkova Jiřího Löffelmanna. 

Dozorčí rady fungují v celkem sedmi příspěvkových organizacích města od roku 2015, a to jako poradní 

a iniciační orgány města v oblasti financování, hospodaření a rozvoje. 

 

Terénní pracovníky zaměstná magistrát i v letošním roce  
Bod č. 12: Přijetí terénních pracovníků na odbor školství a sociálních věcí v souladu s poskytnutím 

dotace   

Také v letošním roce město Liberec zaměstná na poloviční úvazek dva terénní pracovníky, kteří se 

zaměří na sociálně vyloučené lokality a jejich obyvatele. Pokračovat v projektu může město díky dotaci 

od Úřadu vlády ve výši 300 tisíc korun. „Zatímco vloni jsme získali dotaci ve výši 70 %, letos nám úřad 

přidělil podporu v plné výši. To nás samozřejmě těší, jednak že šetříme městský rozpočet a hlavně 

můžeme v projektu pokračovat,“ uvedl náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan 

Langr. 

Smyslem projektu Podpora terénní práce Liberec 2017 je důsledný monitoring sociálně vyloučených 

lokalit na území statutárního města a praktická pomoc jejich obyvatelům. Potřeba této činnosti 

jednoznačně vyplynula z Analýzy sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce a z 

Dílčích analýz sociálních služeb na území města, které si rezort sociálních věcí nechal v roce 2015 

zpracovat. 

Terénní pracovníky vysílá rezort školství a sociálních věcí do sociálně vyloučených lokalit od září 2015, 

od února 2016 je pak jejich činnost podpořena finančně úřadem vlády. Pracovníci se zaměřují na 

sociálně vyloučené (převážně romské) lokality v Liberci a také lokality, kde sociální vyloučení hrozí.  

Pravidelným kontaktem s obyvateli těchto lokalit, jež jsou po jednotlivých domech či ubytovnách 

roztroušeny na území celého města, dochází k přenosu nezbytných informací na úřad a odtud třeba 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří mohou následně odborně pomoci řešit konkrétní životní 

situace. „Díky pokračování projektu budeme letos už schopni pracovat daleko efektivněji. Dalšího 

pracovníka navíc zaměstnává i Komunitní středisko Kontakt, takže území města máme pokryto celkem 

třemi lidmi, což považuji za dostačující. Projevilo se to třeba tím, že Kontakt zaznamenal velký nárůst 

zájmu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 6 – 15 let o bezplatné volnočasové aktivity. To 

byla motivace i k tomu, že se bude účastnit jako jeden z partnerů i našeho projektu Férové školy 
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v Liberci,“ doplnil Ivan Langr. Právě oba projekty v oblasti MŠ a ZŠ – Vzdělávejme společně děti 

předškolního věku v Liberci (již realizováno) a Férové školy v Liberci (před podáním žádosti) – mají také 

přispět k začleňování dětí ze sociálně vyloučených lokalit a budování žádoucích vzorců chování u nich i 

jejich rodičů. 

 

Liberec začne více spolupracovat se Žitavou 
Bod č. 22: Přijetí dotace v rámci projektu "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje 

a prosperity" (ALiZi) 

Radní města na svém druhém jednání v letošním roce vzali na vědomí informaci o získání dotace na 

projekt s názvem "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) z 

Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020. 

„Vedoucím partnerem tohoto projektu je Euroregion Nisa. S tímto partnerem také uzavřeme Smlouvu 

o poskytnutí dotace. Statutární město Liberec vystupuje v projektu v roli projektového kooperačního 

partnera. Dalším projektovým kooperačním partnerem je Žitava. Celkové náklady projektu jsou 6 

579 853 korun,“ popisuje náměstek  pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

 „Cílem projektu je vytvoření základního strategického dokumentu pro budoucí spolupráci obou měst 
na cestě udržitelného rozvoje a trvalé prosperity. Zaměříme se na několik oblastí -  bydlení, vzdělávání, 
kulturu, cestovní ruch, životního prostředí a mobilitu na obou stranách hranice. V rámci projektu 
chceme začít odstraňovat bariéry, které dosud bránily větší spolupráci obou měst,“ popisuje Jan 
Korytář. 
 
Jednou z novinek spolupráce mezi oběma městy je zamýšlená výměna expertů obou stran. „Z každého 
města se tak dvouměsíčních stáží zúčastní až pět zaměstnanců radnice. Například pracovník, který má 
u nás na starosti cestovní ruch, bude vyslán do Žitavy, aby zde dva měsíce pracoval v příslušném 
oddělení na obdobné pozici. Stejně tak Žitava vyšle svého vyslance, aby pracoval dva měsíce na 
příslušném odboru u nás. Právě dlouhodobý a každodenní kontakt je klíčovým předpokladem pro rozvoj 
naší spolupráce,“ vysvětluje náměstek Jan Korytář. 
 
Projekt je součástí strategie města zintenzivnit spolupráci s partnerskými městy a nalézt další partnery 
pro přípravu dalších mezinárodních projektů. 
 
Celková výše projektu je 6 579 853 Kč za všechny projektové kooperační partnery. Z toho 1 530 881 
Kč připadne na projektové aktivity statutárního města Liberec.  Předpokládaný počátek projektu je 
únor 2017 a trvat bude dva roky. 
 
 

Město rozjíždí projekty IPRÚ, díky kterým v Liberci vznikne Azylový dům  

pro ženy a rodiny s dětmi a sto sociálních bytů 
Bod č. 22/1: Vypsání výběrového řízení na projektovou pro projekt IPRÚ Azylový dům pro ženy a 

rodiny s dětmi 

Bod č. 22/2: Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro 1. etapu projektu IPRÚ Sociální 

bydlení 

Díky projektům IPRÚ vznikne v Liberci Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a také nová síť sociálního 

bydlení. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu obou projektů. 
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Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi vznikne kompletní rekonstrukcí budovy bývalé mateřské školy 

ve Věkově ulici v Ruprechticích. „Realizací tohoto projektu rozšíříme síť sociálních služeb o významné 

zařízení, které v Liberci citelně chybí. V objektu bude k dispozici pět dvoulůžkových pokojů pro ženy a 

dále tři bytové jednotky pro rodiny s dětmi. Klientky budou moci využít také velkou společenskou 

místnost,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Projekt bude realizován během let 2017 a 2018. Celkové náklady nepřesáhnou 13 287 000 Kč, z nichž 

85% nákladů pokryje dotace IROP a 5% dotace ze státního rozpočtu. Město uhradí spoluúčast ve výši 

10% včetně pětiprocentní finanční rezervy, celkem 1 993 050 Kč. Veřejná zakázka na projektovou 

přípravu má předpokládanou hodnotu 470 000 Kč bez DPH. 

Druhý projekt, na jehož projektovou přípravu město vypsalo výběrové řízení, počítá s rekonstrukcí  

6 bytových domů v majetku města, v jejichž prostorách vznikne 38 moderních sociálních bytů. Jde o 

objekty Jablonecká 124/45, Milady Horákové 144/10, Proboštská 268/1, Žitavská 393/6, Dvorská 169/2 

a Orlí 139/5. Sociální byty budou vybudovány z vyhovujících nebytových prostor a z bytů o velké 

podlahové ploše, které budou při rekonstrukci rozděleny na byty dva. 

„Předpokládáme, že všech 38 nových sociálních bytů bude k dispozici během příštího roku. Jde o první 

etapu rozsáhlého projektu Sociální bydlení, jehož výstupem bude minimálně sto nových nebo nově 

zrekonstruovaných sociálních bytů. Ve druhé etapě projektu počítáme i s výkupem bytových jednotek,“ 

informoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

Předpokládané náklady aktuální první etapy činí 58 775 000 Kč, z nichž 85% pokryje dotace z IROP a 

5% dotace ze státního rozpočtu. I v tomto případě uhradí město spoluúčast ve výši 10% včetně 

pětiprocentní finanční rezervy. Hodnota veřejné zakázky na projektovou přípravu nepřesáhne  

2 000 000 Kč bez DPH. 

„Projekty v rámci strategie IPRÚ již dostávají konkrétní podobu a město Liberec bude moci díky těmto 

penězům již v roce 2017 podstatně zvýšit svoji investiční aktivitu. Dokončujeme nyní i přípravy na 

vyhlášení architektonické soutěže na nový terminál u nádraží ČSAD a poslední velkou dotační akcí, kde 

bude vyhlášeno výběrové řízení na příprava podkladů na projektovou dokumentaci bude rekonstrukce 

budovy bývalé galerie,“ doplnil Jan Korytář. 

 

Radnice se začne zabývat problémy z ankety občanů města 

Bod č. 22/4: Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2016 

Město Liberec už má výstupy z ankety, která určila nejvýznamnější problémy Liberce z pohledu občanů. 

Desítku těch nejpalčivějších sestavili Liberečané spolu s odborníky v listopadu 2016 na Veřejném fóru 

Zdravého města. Následně proběhla na webu města a prostřednictví Libereckého zpravodaje anketa 

rozšířená o další problémy, která potvrdila desítku vzešlou z Fóra a také stanovila pořadí. Sešlo se 2358 

hlasů. Nově se objevilo i téma nevyužitého prostoru po areálu Textilany, který ale patří soukromému 

vlastníkovi. 

Z výsledků vyplynulo, že Liberačané by nejvíce uvítali zlepšení prostředí v ulici Fügnerova, opravu 

dalších komunikací a zrychlení procesu oprav, úpravu okolí harcovské přehrady nebo lépe využít 

potenciál stávajících parků a veřejných prostranství a pečovat o ně. Mezi další náměty patří celkově 

řešit lokalitu Papírového náměstí, dokončit městský okruh a upravit křižovatky, vystavět nové 

cyklostezky, více se věnovat romské problematice a zřídit azylový dům pro ženy. 
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Město se nyní bude vybranými problémy postupně zabývat. Některé přitom už řeší, což je případ třeba 

azylového domu pro ženy. Do tří let by měl vzniknout v budově bývalé mateřské školy ve Věkově ulici 

v Ruprechticích. Město již řeší financování projektu s pomocí evropských dotací. 

Únorové zastupitelstvo by z problémů vzešlých z ankety mělo vybrat dva, kterým se vedení města bude 

prioritně věnovat v roce 2017 a jejichž řešení následně představí na dalším veřejném fóru, které 

proběhne 4. října 2017. 

„Veřejné fórum by mělo nyní již probíhat každoročně, je součástí snahy co nejvíce zapojit samotné 

Liberečany do rozhodování o našem městě, zejména o jeho rozvoji. To, že budou vybrány pro letošní 

rok dva klíčové problémy, a k nim také přiřazeni odpovědní politici, by mělo vést k tomu, že by 

Liberečané měli zaznamenat v jejich řešení znatelný posun. Průběžné skládání účtů z naší práce 

považuji za více než potřebné,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jan Korytář. 

 

Město Liberec zhotoví stavební úpravy na veřejném pohřebišti v Ruprechticích   
a provede generální opravu dvou kremačních pecí 
Bod č. 37 : Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích 
Bod č. 39: Rozšíření urnového háje na pohřebišti v Ruprechticích 
Bod č. 40: Výjimka ze Směrnice rady č. 3 RM na generální opravu vyzdívek kremačních pecí 
 

Město zregeneruje rozptylovou loučku v Ruprechticích za milion korun 
Rada města schválila realizaci vegetačních a stavebních úprav na veřejném pohřebišti v Ruprechticích. 
Konkrétně jde o regeneraci a založení rozptylové loučky na tomto pohřebišti. 
 
„Prováděné práce jsou vzhledem ke své časové náročnosti a prostorové omezenosti rozděleny na dvě 
etapy. První etapa zahrnuje přípravné práce a hrubé stavební úpravy, včetně řezu stromů lezeckou 
technikou, opatření novým mobiliářem, úpravu komunikace, dláždění plochy z žulové kostky a 
vybudování automatické závlahy. Druhá etapa se týká úprav na vegetaci jako je výsadba keřů, výsadba 
trvalek a okrasných trav, založení parkového trávníku, založení květnatého trávníku a podobně,“ 
popisuje náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
 
Rozptylová loučka slouží k volnému uložení popele do vymezené plochy. Loučka musí být jasně 
vymezena od okolí a ohraničena kompaktní středně vysokou a vysokou zelení, z důvodu působení 
vzdušných proudů. Pro příležitosti konání obřadů je potřeba ztvárnit shromažďovací prostor, místo pro 
kladení věnců, květinových darů, svíček a drobných darů. Prostor rozptylové loučky by měl být i 
prostorem k odpočinku a meditaci, k čemuž by měly být vytvořeny patřičné podmínky. „Z důvodu 
zvýšených nároků na provoz, zachování kvality a estetiky, zjednodušení údržby a s ohledem na zátěž, 
vyplývající z využívání trávníku jako pietního místa k rozptýlení popela zemřelých, je třeba provést tyto 
konkrétní úpravy,“ dodal náměstek Tomáš Kysela. 
 
V centrální části prostoru rozptylové loučky se počítá s vytvořením shromažďovacího prostoru, v jehož 
středu bude umístěn na kruhové dlažbě z žulové kostky kamenný stolec, určený pro konání obřadů. 
Prostor rozptylové loučky bude vybaven také novým mobiliářem, parkovými lavičkami a informační 
tabulí. Předpokládané náklady první etapy činí 519 694 Kč, včetně DPH. Ve druhé fázi úprav dojde k 
vegetačním úpravám.  „To zahrnuje založení travnaté plochy, parkového trávníku s automatickou 
závlahou a západně od těchto ploch bude založen květnatý trávník. V konečné fázi dojde i na výsadbu 
keřů a trvalek. Předpokládané náklady této etapy jsou ve výši 467 124 Kč včetně DPH,“ upřesnil 
náměstek Tomáš Kysela. 
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Stavební úprava urnového háje na veřejném pohřebišti v Ruprechticích má tři varianty 

Na tomtéž veřejném pohřebišti v Ruprechticích dojde k rozšíření urnového háje. Plánovanou stavební 

úpravu odsouhlasili liberečtí radní na svém druhém lednovém jednání a odboru Hlavního architekta 

předloží tři varianty, ze které posoudí tu nejvhodnější. 

„Jednotlivé varianty mají společný kompoziční základ, ale liší se intenzitou využití kapacity plochy pro 

uložení ostatků,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.  

Zdivo tvořící oplocení urnového háje je zcela zakryto stěnou kolumbárií. Základní princip členění 

prostoru urnového háje jsou chodníky vymezené části ve tvaru elipsy s různým typem způsobu uložení 

uren. Vnitřní prostor elipsy je travnatá plocha s urnovými hroby, vnější prostory elips je travnatá plocha 

se stěnami kolumbárií. Trávník je použit jako pochozí plocha se speciální konstrukcí profilu kořenového 

prostoru a ochrany travních krčků, kterou umožňuje konstrukce trávníku na štěrkovém podkladu. 

Konstrukce profilu chodníků se opírá o základní principy mlatových nezpevněných cest. 

Studie navrhuje tři varianty provedení: 

Varianta 1 - kompozice urnového háje je založena na využití urnových hrobů uvnitř elipsami 

vymezených polí a nik kolumbárií ve vnějších částech elips, tedy v okrajových částech chodníky 

členěného urnového háje. Zeď tvořící oplocení je zcela zakryta nikami pro uložení ostatků - počet 

kolumbárií: 693, počet urnových hrobů: 101. 

Varianta 2 - kompozice urnového háje je založena na volné okružní cestou vymezené vnitřní ploše 

trávníku určené k meditaci. Vnější plochy elipsy jsou opatřeny kolumbárii s nikami pro urny. Tato 

varianta nepočítá s urnovými hroby do země. Zeď tvořící oplocení je zcela zakryta nikami pro uložení 

ostatků - počet kolumbárií: 693, počet urnových hrobů: 0. 

Varianta 3 - kompozice urnového háje je tvořena dvěma okružními cestami ve tvaru elipsy v rámci 

plochy urnových hrobů. Zeď tvořící oplocení je zcela zakryta nikami pro uložení ostatků - počet 

kolumbárií: 387, počet urnových hrobů: 157. 

„Odborníci nyní posoudí námi předložené návrhy a vyberou ten, který je nejvhodnějším řešením. Poté 

bude teprve zadána zakázka a poptána nabídková cena plánované stavební úpravy,“ uzavírá náměstek 

Tomáš Kysela. 

 

Radní schválili udělení výjimky na generální opravu obou kremačních pecí   
Statutární město Liberec v minulém roce vypsalo výběrové řízení na generální opravu vyzdívek dvou 

kremačních pecí. První lednová Rada města Liberce schválila zrušení výběrového řízení na opravu 

kremačních pecí, a to z důvodu, že by provedená oprava bez současného zajištění smluvního servisu 

kremačních pecí mohla v budoucnu způsobit nesprávnou funkčnost kremačních pecí.  

 

„Provoz krematorií je vázán emisními limity, jejich neplnění by mohlo v konečném důsledku způsobit 

zastavení činnosti krematoria. Město Liberec zajistí plánovanou opravu kremačních pecí, a to 

prostřednictvím zhotovitele, který zajistí  i následnou servisní činnost kremačních pecí danou výrobcem 

pecí, a to včetně záruky správné funkčnosti kremačních pecí ve vazbě na splnění emisních limitů,“ 

vysvětluje primátor města Tibor Batthyány. 

 

Druhá lednová rada v úterý schválila žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec na akci „Generální oprava vyzdívek obou kremačních 
pecí v krematoriu Liberec“. 
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„Vzhledem ke špatnému stavu vyzdívek kremačních pecí, u kterých se bortí a vydroluje část tohoto zdiva 
a na podlahách kremačních pecí dochází ke znatelným deformacím, je nezbytně nutná generální oprava 
těchto vyzdívek. Jelikož je aktuálně servis pecí zajišťován společností PKI-Teplotechna Brno spol. s r.o., 
která je i výrobcem těchto kremačních pecí, je pro obě strany výhodné, aby generální opravu vyzdívek 
provedla tato společnost. PKI-Teplotechna nejen jakožto servisní firma, ale jako výrobce pecí ručí za 
splnění emisních limitů na kouření z komínů během spalu,“ vysvětluje náměstek pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela. 
 
„Město tak zakázku na generální opravu obou kremačních pecí zadá společnosti PKI-Teplotechna Brno 
za jejich nabídkovou cenu 4 544 720 Kč bez DPH. Kontinuálně pak bude moci běžet jak servisní smlouva, 
tak schopnost použitou technologií vyhovět požadavkům na čistotu ovzduší,“ uzavírá primátor Tibor 
Batthyány. 
 

Liberec chce z dotace pořídit úsporná svítidla 

Bod č. 41: Získání dotace z programu EFEKT 2017 - 2021 

Město Liberec bude v letošním roce pokračovat v modernizaci pouličního osvětlení. Pořídit chce 

úsporné LED osvětlení, které lze i dálkově regulovat. Radnice požádá o dotaci ze státního programu 

EFEKT 2017 – 2021, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na 

naplňování Státní energetické koncepce. 

Město už zvolilo lokalitu, kam by nová svítidla umístilo. „Rádi bychom navázali bezprostředně na ulici 

Dr. Milady Horákové, kterou jsme opravovali v loňském roce. Veřejné osvětlení bychom tedy obnovili v 

lokalitě navazujících ulic Šlikova, Hradební, Dělnická, Tylova, Havlíčkova, Kollárova a v ideálním případě 

také do ulic U Potůčku a Hřbitovní,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

Tomáš Kysela. 

 

Rok 2016 přinesl řadu novinek v parkovacím systému 

Bod č. 45: Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2016 

Zavedení Univerzálního platebního portálu, posunutí začátku provozní doby parkovacích automatů na 

osmou hodinu ranní, pilotní projekt monitoringu obsazenosti parkovacích míst a řadu dalších novinek 

přinesl loni rozvoj parkovacího systému. Přehled novinek, realizovaných údržbových prací a výnosů 

shrnuje Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2016, kterou vzali na vědomí 

liberečtí radní. 

Jednou z nejvýznamnějších novinek bylo zavedení Univerzálního platebního portálu. „Jde o otevřené 

webové rozhraní pro napojení různých platebních metod k úhradě poplatků nebo služeb vybíraných 

městem, tedy i parkovného. Parkovné lze bezhotovostně zaplatit buď pomocí platební metody Premium 

SMS a nebo virtuálního platebního terminálu,“ upřesnil náměstek primátora pro technickou správu 

majetku města Tomáš Kysela. Od zavedení systému v březnu 2016 bylo v rámci Univerzálního 

platebního portálu provedeno celkem 16 177 plateb, přičemž 2 708 řidičů využilo Premium SMS a 852 

řidičů virtuální platební terminál. 

Zejména rodiče malých školáků pak ocenili posunutí začátku provozní doby parkovacích automatů 

z původní sedmé hodiny ranní na osmou hodinu. Tato novinka platí od loňského června. „Vyšli jsme 

vstříc především rodičům dětí, kteří poukazovali na problémy s parkováním v okolí škol v ranních 
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hodinách. Posunutím počátku doby placení parkovného se ranní obslužnost u škol výrazně zlepšila,“ 

komentoval primátor Tibor Batthyány. 

Průběžná modernizace parkovacího systému loni přinesla také pilotní projekt monitoringu obsazenosti 

parkovacích míst. V rámci něj byly na vybraných parkovištích zabudovány parkovací senzory. „Díky 

parkovacím čidlům budeme moci prostřednictvím elektronického portálu sledovat obsazenost 

parkovacích míst. Tyto informace v budoucnu využijeme pro sofistikovaný parkovací informační a 

navigační systém, který chceme realizovat s dotační podporou z Operačního programu Doprava,“ 

informoval Tomáš Kysela. Momentálně jsou parkovací senzory umístěny na parkovištích na náměstí 

Dr. E. Beneše, Sokolovském náměstí, Malém náměstí a v ulicích Železná, Pálkova a Frýdlantská. Do 

budoucna se počítá s více než tisícovkou parkovacích čidel na parkovištích v centru města. 

V rámci údržbových prací došlo loni k úpravám parkovišť Frýdlantská a Pastýřská. Na nezpevněném 

parkovišti ve Frýdlantské ulici byl zkvalitněn povrch a odstraněny závady, které neodpovídaly 

legislativě. Na parkovišti v Pastýřské byla sejmuta stávající bahnitá vrstva a povrch byl dosypán 

„broušenkou“. „Na tomto parkovišti nainstalujeme parkovací automat a zahrneme jej do zóny 

regulovaného stání,“ poznamenal Tomáš Kysela. 

Celkový příjem z parkovacího systém za rok 2016 činí 19 091 481 Kč. Největší podíl má výnos 

z parkovacích automatů, který čítá 16 391 057 Kč a výnos z 805 vydaných rezidentsko-abonentních 

parkovacích karet (1 917 200 Kč). Celkem 380 000 Kč činí výběr za 38 stanovišť taxislužby a 361 660 Kč 

se vybralo prostřednictvím zmiňovaného Univerzálního platebního portálu. Od října loňského roku pak 

byla zavedena novinka v podobě kompenzace za zábor parkovišť. To se týká nejčastěji filmařů a 

pořadatelů velkých akcí. Na kompenzacích bylo od října 2016 vybráno 41 570 Kč. 

 


