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Tisková zpráva 
Dotační projekty lze dělat efektivně a úspěšně  

 

Příkladem toho, že lze dotační projekty dělat efektivně a úspěšně, jsou podle náměstka primátora 

pro technickou správu majetku města Tomáše Kysely projekty z oblasti dopravy, jejichž přípravou a 

realizací pověřila Rada města Odbor správy veřejného majetku libereckého magistrátu. 

Jistě si řada Liberečanů všimla letos dokončených modernizací, například světelné křižovatky a 

chodníku na Kunratické, nových bezbariérových chodníků, přechodů pro chodce, zálivů autobusových 

zastávek, modernizovaného veřejného osvětlení v ulicích Zhořelecká, Krajinská, Uralská, Kubelíkova – 

Řepná a Dr. Milady Horákové. Další lokality jsou průběžně realizovány nebo připravovány k realizaci v 

následujícím roce.  

„Jsou to sice jen drobnější dotační akce města, nicméně jejich význam drobný rozhodně není. V každé 

řešené lokalitě již došlo nebo teprve dojde k významnému zvýšení bezpečnosti dopravy a jejich 

zpřístupnění znevýhodněným spoluobčanům - hendikepování, maminky s kočárky apod. Všechny tyto 

akce jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu. V oblasti zvýšení 

bezpečnosti dopravy město zrealizovalo, či postupně realizuje celkem osmnáct lokalit,“ řekl náměstek 

primátora Tomáš Kysela. Poznamenal, že zvýšení bezpečnosti pěších v silničním provozu není vždy 

přijato kladně ze strany řidičů, neboť v místech nových opatření musí výrazně zpomalit. 

Dále byl Odbor správy veřejného majetku pověřen přípravou a realizací dvou unikátních projektů 

financovaných z Operačního programu Doprava. Jedná se o projekt „Zavedení silniční meteorologie“, 

jehož cílem je mimo jiné významně snížit náklady města na zimní údržbu komunikací. Další je projekt 

„Informační a navigační systém v Liberci“, který si neklade za cíl nic menšího, než všem výrazně ulehčit 

parkování v centru města. První zmíněný projekt bude dokončen do konce září tohoto roku a druhý 

pak v roce následujícím. V obou případech činí dotace 85 procent. 

„Všechny projekty byly projednány s veřejností prostřednictvím webu bezpecnadoprava.liberec.cz, kde 

se mohl každý k připravované akci vyjádřit, což se dělo a za což děkujeme. Následná realizace pak 

obdržené připomínky reflektovala,“ uvedl vedoucí Odboru správy veřejného majetku David Novotný. 

Zejména akce z oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy byly dále anoncovány prostřednictvím letáků 

umístěných v autobusech a tramvajích MHD nebo v radničním Zpravodaji. 

„Příprava výše uvedených akcí započala v závěru roku 2015 a jejich kompletní dokončení se 

předpokládá v příštím roce. Celkové investiční náklady těchto akcí činí cca 84 milionů Kč. Při způsobilých 

výdajích ve výši cca 62 milionů Kč město očekává zisk dotací v celkové výši cca 55 milionů Kč. Náklady 

na zisk a administraci bez projektové činnostmi s vydáním stavebního povolení dotací činí cca 2,5 

miliony Kč,“ doplnil náměstek Tomáš Kysela. 


