
Liberec 8. října 2014 

 

Tisková zpráva 
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Přes padesát bodů měla na svém programu 17. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 7. října 2014. 

 

Město se pouští do opravy dětského dopravního hřiště  

Bod č. 6: "Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu dětského dopravního hřiště ve Zhořelecké 

ulici v Liberci"- provedení rekonstrukce střechy 

Střechu na budově v areálu dětského dopravního hřiště musí ještě do zimy nechat opravit statutární 

město Liberec, do jehož vlastnictví celé hřiště v současnosti přechází z rukou Libereckého kraje. 

Bezodkladná rekonstrukce je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Střecha by nemusela 

vydržet povětrnostní podmínky, zejména zatížení sněhu.  

Opravu provede firma Aron House s.r.o., která z oslovených firem podala nejnižší cenovou nabídku. 

Předpokládaná cena stavebních prací je dle cenové nabídky 1.270.891 Kč vč. DPH. Jedná se o 

rekonstrukci dvou pultových střech nad hlavní třípodlažní budovou a nad její dvoupodlažní 

přístavbou. „Předmětem rekonstrukce bude výměna střešní krytiny, doplnění a úprava tepelné izolace 

a u nižší střechy i zesílení nosných trámů,“ upřesnila primátorka Martina Rosenbergová. 

 

Do doby, než město získá na revitalizaci aleje dotaci, zabezpečí stromy proti vyvrácení  

Bod č. 7: Obnova lipové aleje na ulici Masarykova v Liberci - ošetření aleje  

K revitalizaci aleje na ulici Masarykova už letos nedojde. Městu Liberci se totiž nepodařilo získat na 

plánovanou obnovu stromořadí z Operačního programu životního prostředí potřebnou dotaci (žádalo 

o finanční prostředky na 3. etapu regenerace aleje). Rada města Liberce proto rozhodla, že do doby, 

než získá město na revitalizaci příspěvek od státu, budou stromy zabezpečeny proti vyvrácení a celá 

alej stabilizována.  

Plánovaná pěstební opatření, která vycházejí z několika odborných posudků, budou realizována do 

konce listopadu tohoto roku. Stromy v celé aleji město odborně ošetří zdravotními a bezpečnostními 

řezy. Sedm lip, jež posudky označily za nejrizikovější, budou pokáceny. Předpokládané náklady na 

stabilizaci aleje činí 204.369,- Kč včetně DPH.  

 



„Současně bude magistrát pokračovat v přípravách na celkovou obnovu lipové aleje. Nic jiného nám 

nezbývá, neboť město je povinno chránit majetek a zdraví svých obyvatel. Většina lip je podle 

odborných posudků již v tak špatném stavu, že se nedají zachránit, a navíc by se mohly při silnějším 

větru skácet a způsobit škody na majetku nebo zdraví lidí,“ zdůraznila primátorka Martina 

Rosenbergová.  

Město podá na SFŽP další žádost o dotaci. Počítá také s příspěvkem od místních firem a živnostníků, 

jichž se několik už v letošním roce přihlásilo se zájmem zapojit se do obnovy aleje a sponzorovat 

některé nově vysazené lípy.  

Vážné poškození kořenů stromů a dlouhodobou přítomnost šupinovky kostrbaté a dřevomoru 

konstatoval u aleje na ulici Masarykova již posudek z roku 1992, vypracovaný Českým úřadem 

ochrany přírody. Dendrolog Miloslav Wach ve svém posudku z roku 2012 upozornil na to, že u 125 

stromů z celé aleje hrozí vyvrácení, u 45 stromů rozlomení koruny a u 38 zlom na kmeni nebo bázi. 

Stromořadí jako značně nestabilní a za zenitem své životnosti označil i posudek Jaroslava Kolaříka z 

roku 2012. Na zdravotní kondici lip se podepsala rekonstrukce tramvajové trati v 90. letech, kdy došlo 

k narušení kořenového systému stromů. 

Většina lip byla vysázena v 90. letech 19. století, původně byla alej čtyřřadá (vnitřní linii tvořily javory, 

vnější lípy). Nyní plánovaná obnova počítá s vysazením nižších druhů lip, jež budou současně 

odolnější. Revitalizace by měla být rozložena do několika let a bude probíhat po etapách. Rozpočet 

na celou obnovu aleje činí 5,6 milionů korun. 

 

Liberecký kraj platí více na linkovou osobní dopravu obcí okolo Liberce 

Bod č. 8: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 

2014 

Kvůli letošní objížďce mezi Machnínem a Kryštofovým Údolím najezdily autobusy více kilometrů, 

proto za obec Kryštofovo Údolí a místní část Machnín požádalo město Liberecký kraj o zvýšení jeho 

příspěvku na linkovou osobní dopravu. Uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o finanční spolupráci ve 

veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014“ nyní schválili liberečtí radní. Výše příspěvku závisí na 

počtu skutečně ujetých kilometrů a činí 38,105 Kč/km. Příspěvek kraje bude vyšší o 429.748,- Kč. 

Celková výše částky, kterou je Liberecký kraj povinen městu Liberci na základě tohoto dodatku 

uhradit, činí maximálně 4.476.989 Kč. 

 

Autobusová zastávka v Kateřinkách změní název 

Bod č. 12: Změna názvu zastávek MHD s účinností od 1. 11. 2014 

Nový název dostane od 1. listopadu autobusová zastávka MHD v libereckých Kateřinkách. Současná 

zastávka Učňovská škola se změní na zastávku Škola Kateřinky. Změna reaguje na skutečnost, že škola 

nedaleko této zastávky již delší dobu není pouhým učilištěm. Dnes tady sídlí kromě Středního 

odborného učiliště nábytkářského také Střední škola tvorby a designu nábytku a Střední škola 

uměleckořemeslná a oděvní Liberec. „Změna názvů zastávek zlepší orientaci nejen pro liberecké 

občany, ale hlavně pro návštěvníky města,“ doplnila primátorka Martina Rosenbergová. 



Radní schválili záměr studie pro umístění, doplnění a modernizaci kontejnerových stání 

Bod č. 13: Záměr - Projekt opatření pro zajištění systému obnovy kontejnerových stání 

Záměr studie, která by měla Liberci přinést jednotnější a efektivnější systém kontejnerových stání, 

schválili liberečtí radní. Studie bude kromě umístění, obnovy a doplnění kontejnerových stání řešit 

také jejich estetickou stránku, například modernější zastřešení a zakrytí. 

Na území města Liberce se v současné době nachází 14 744 nádob na sběr směsného komunálního 

odpadu a 1 195 nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na 271 kontejnerových stáních. A 

protože se město Liberec vyznačuje kopcovitým terénem a často úzkými ulicemi, bývá v mnoha 

lokalitách obtížné umístit kontejnery na odpad k určeným nemovitostem. „Je pochopitelné, že lidé 

chtějí mít kontejnerová stání blízko, ale zároveň ne pod okny. Mnohá stání jsou navíc příliš velká a 

kontejnery jsou často umísťovány jen podle možností terénu, bez ohledu na estetiku. V tomto směru je 

nevyhovující i samotná podoba většiny stávajících kontejnerových stání, která jsou převážně 

z betonových prefabrikátů nebo vlnitého plechu,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová, proč 

chce město současný stav kontejnerových stání změnit. 

„Ze zahraničí máme mnoho konkrétních příkladů, jak se dají kontejnerová stání efektivně 

modernizovat,“ dodala primátorka a připomněla, že na Sokolském náměstí letos vzniknou i první 

podzemní kontejnery na území města. Jedním ze zadání nové studie proto bude také vytipování 

dalších míst pro podzemní kontejnery. „Šly by využít například na sídlištích, kde bychom umístěním 

nádob na odpad pod zem mohli přispět k čistšímu prostředí,“ doplnila primátorka. 

Realizace nového vzhledu kontejnerových stání pak bude samozřejmě závislá na možnostech 

rozpočtu města. „Pracujeme koncepčně, takže nejprve prověřujeme stav studií, nicméně se obávám, 

že bez zapojení dotačních zdrojů by byla plošná výměna všech kontejnerových stání nemožná,“ 

poznamenal náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. 

 

Město letos znovu pomůže plnit vánoční přání dětem z dětských domů 

Bod č. 41: Poskytnutí finančního příspěvku na akci "Strom splněných přání" 

Strom splněných přání, který již sedmnáct let zpříjemňuje Vánoce pěti stovkám dětí z dětských 

domovů a kojeneckých ústavů, letos znovu podpoří i statutární město Liberec. Radní schválili pro akci 

finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč. 

Ozdobený Strom splněných přání naleznou zájemci v době od 1. do 18. prosince na tradičním místě 

v nákupním centru Géčko. V košíku pod ním budou papírové lístečky, na které děti z dětských 

domovů napsaly, co by na Štědrý večer rády dostaly od Ježíška. Kdo jim jejich přání bude chtít splnit, 

jednoduše si vybere některý z lístků a koupí, co je na něm napsáno. Všechny nakoupené dárky si po 

skončení akce převezmou ředitelé dětských domovů a kojeneckých ústavů z Liberecka, Mladé 

Boleslavi a Valašska a nadělí je dětem pod stromeček. 

 „Strom splněných přání je úžasnou předvánoční akcí, kdy mohou lidé otevřít svá srdce a pomoct 

dětem z dětských domovů prožít nejkrásnější svátky v roce s vysněným dárkem, kterého by se jinak 

nedočkaly. Věřím, že i letos se všechna přání podaří splnit a žádné z dětí nezůstane na Štědrý večer 

bez radosti,“ komentovala primátorka Martina Rosenbergová. 


