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Sníh z komunikací bude město odklízet rychleji, než předepisuje zákon 
Bod č. 15: Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2018 - 2019 

Liberečtí radní schválili Operační plán zimní údržby komunikací, který zajišťuje zejména úklid sněhu 

z chodníků, vozovek, schodišť, veřejných prostranství, přechodů či zastávek v nadcházejících měsících. 

Úklidem jsou pověřeny stejně jako v minulých letech Technické služby města Liberce. Z plánu například 

vyplývá, že nastavené časové limity pro dokončení zimní údržby komunikací jsou oproti legislativně 

platným limitům o polovinu kratší.  

„Jako každý rok, tak i letos byly do plánu nově zařazeny úseky komunikací, o jejichž úklid žádali sami 

občané. Jedná se například o ulice Hroznová, Křížkovského, Lučanská, K Rybníku. I v případě chodníků 

reagujeme na požadavky občanů a operační plán jsme rozšířili o chodníky v ulicích Horská a Hrubínova,“ 

vyjmenoval náměstek primátora Tomáš Kysela. 

V nastávajícím zimním období bude město udržovat celkem 407 kilometrů vozovek, 166 kilometrů 

chodníků, 322 přechodů pro chodce, 3532 schodů a 345 zastávek MHD. Pro zimní údržbu 

mechanizacím nedostupných chodníků využívá město také pracovníků Komunitních prací Liberec, kteří 

odklízejí sníh ručně. 

Zimní údržba 2018 - 2019 

Pořadí komunikací Limit daný vyhláškou Limit daný plánem 

I. pořadí důležitosti Do 4 hodin Do 2 hodin 

II. pořadí důležitosti Do 12 hodin Do 6 hodin 

III. pořadí důležitosti Do 48 hodin Do 24 hodin 

 

Zimní údržba 2018 - 2019 

chodníky I. kat. důležitosti do 6 hodin po spadu sněhu 

chodníky II. kat. důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu 

schody    do 12 hodin po spadu sněhu 

parkoviště   do 24 hodin po spadu sněhu 

veřejná prostranství Program A 

Program B 

do 6 hodin po spadu sněhu 

do 12 hodin po spadu sněhu 

přechody   do 12 hodin po spadu sněhu 

zastávky MHD   do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle 
důležitosti) 

 



Město podpoří přípravu sportovce na paralympiádu 
Bod č. 20: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

Město Liberec podpoří ze svého rozpočtu přípravu stolního tenisty Jiřího Suchánka na paralympiádu 
v Tokiu. Radní schválili dotaci ve výši 30 tisíc korun. Vozíčkář Jiří Suchánek je úspěšným reprezentantem 
České republiky ve stolním tenisu a zástupcem oddílu Sportovního klubu stolního tenisu Liberec, který 
o mimořádnou podporu požádal. „Před dvěma lety vybojoval na paralympiádě v Rio de Janeiru 
bronzovou medaili a stal se tak čtvrtým nejlepším tělesně postiženým sportovcem České republiky,“ 
připomněl primátor Liberce Tibor Batthyány.  
 
V sezóně 2018/2019 se Jiří Suchánek účastnil a bude účastnit několika mezinárodních turnajů, které 
jsou nutné pro získání bodů, aby mohl v roce 2020 reprezentovat Česko na paralympiádě v Tokiu, což 
je jeho dlouhodobým cílem. Celkem se musí zúčastnit minimálně šesti mezinárodních turnajů včetně 
mistrovství světa, které v říjnu 2018 hostí Lašsko (Slovinsko). Jeho účast na turnajích a příprava je 
spojená s vysokými náklady, které převyšují částku 130 tisíc Kč za kalendářní rok. 


