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Liberec 7. ledna 2015 

 

Tisková zpráva 
po 1. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála 20 bodů měla na svém programu 1. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 6. ledna 2015. 

Městská policie chce dál rozšiřovat kamerový systém a více se věnovat kurýrům prevence 

Bod č. 1a: Program prevence kriminality na rok 2015 

I v roce 2015 bude Městská policie Liberec žádat o dotace v rámci Programu prevence kriminality, 

který na svém 1. letošním zasedání vzali na vědomí liberečtí radní. Podle primátora Tibora 

Batthyányho je prevence zásadní při snaze o potlačování kriminality na území města. „Zločinům i 

materiálním škodám je samozřejmě nutné účinně předcházet, a právě v tom tkví role městské 

policie,“ komentoval primátor. 

Jedním z nezbytných prostředků prevence, který se v Liberci už léta osvědčuje, je městský kamerový 

dohlížecí systém. Ten chce letos městská policie za pomoci dotace od Ministerstva vnitra ČR rozšířit o 

další sledovací bod, a to v ulici Jáchymovská na Františkově. „Tuto lokalitu jsme vytipovali, protože 

spojuje hned několik cílů – Základní školu Švermova, ubytovnu pro sociálně slabé osoby, 

rekonstruované školní hřiště a parkoviště podél několika panelových domů, kde jsme zaznamenali 

vyšší počet krádeží vozidel,“ vysvětlil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.  

Počet kamerových bodů ve městě tak stoupne na 29. „Ve srovnání s jinými příhraničními městy je to 

pořád poměrně nízké číslo. Například v Ústí nad Labem je rozmístěno více než sto padesát 

kamerových bodů,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány a dodal, že v Liberci není záměrem pokrýt 

celé město, ale využít odrazujícího účinku kamer na vytipovaných problematických místech. 

Městská policie chce také pokračovat v loni rozjetém projektu tzv. „kurýrů prevence“, na němž 

strážníci spolupracují s aktivními seniory. Skrze dobrovolníky z řad seniorů mohli městští policisté 

předávat osvětu a aktuální bezpečnostní informace mnohem širšímu okruhu seniorů. Projekt se tedy 

ukázal jako úspěšný, a proto by měl letos pokračovat v ještě větším rozsahu. I v tomto případě bude 

městská policie usilovat o státní dotaci. Samozřejmostí pak budou standardní preventivní aktivity 

městské policie, spočívající v přednáškách, osvětové činnosti, prezentacích a ukázkách. 

Statistiky kriminality na území města Liberce za loňský rok ukazují v mnoha ohledech pozitivní posun. 

Oproti předešlému roku o 7% ubylo trestných činů a bylo odcizeno o 15% méně vozidel. Krádeže 

automobilů se díky preventivním opatřením městské policie poměrně úspěšně daří eliminovat 

například na oficiálních parkovištích SKI areálu Ještěd. 
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Cyklostezka U Nisy bude delší o další kilometr 

Bod č. 3: Uplatnění žádosti o dotaci SFDI ČR "Liberec, cyklostezka za ČOV" 

Pro příznivce cyklistiky má Liberec dobrou zprávu. Na oblíbenou cyklostezku U Nisy by mohl už 

v letošním roce navázat zcela nový úsek městské cyklostezky. Vzniknout má podél řeky Nisy za 

čistírnou odpadních vod. Statutární město Liberec chce výstavbu cyklostezky financovat pomocí 

dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Uplatnění žádosti o poskytnutí dotace schválili 

na své první letošní schůzi liberečtí radní. „Náklady byly předběžně vyčísleny na 13,8milionů korun bez 

DPH, přičemž dotace by mohla pokrýt 85 procent z uznatelných nákladů stavby,“ uvedl náměstek pro 

technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Nový, přibližně 1100 metrů dlouhý úsek smíšené stezky pro chodce a cyklisty se napojí na stávající 

cyklostezku U Nisy u jezdeckého areálu v ulici Selská. Odtud povede podél areálu čistírny odpadních 

vod a dále kolem městské kompostárny, kde naváže na stávající panelovou cestu. O kus dál stojí 

v cestě poměrně rušná Londýnská ulice, proto zde bude zřízen bezpečný přejezd pro cyklisty. Pak se 

cyklisté zase můžou pustit po stezce podél Londýnské ulice až ke křižovatce s ulicí Stříbrný kopec. 

Pokud bude město s žádostí o dotaci úspěšné a sežene ve svém rozpočtu peníze na spoluúčast, 

vypíše v ideálním případě na jaře výběrové řízení na dodavatele a v červenci by se mohlo začít 

s výstavbou. Na webových stránkách města www.liberec.cz si můžete přehrát video, které 

plánovanou cyklostezku popisuje. 

 

Odbor Kancelář primátora povede třiačtyřicetiletý Petr Neuhäuser 

Bod č. 14a: Jmenování vedoucího odboru KP 

S platností od 7. ledna 2015 jmenovali liberečtí radní do neobsazené funkce vedoucího odboru 

Kancelář primátora třiačtyřicetiletého Petra Neuhäusera, který má z dosavadní kariéry mnohaleté 

zkušenosti v oblasti marketingu a reklamy, a v minulosti zastával několik manažerských funkcí. „Rád 

bych napomohl vylepšit prezentaci města, marketingově řečeno posílit značku města Liberce, a 

k tomu využít veškerých komunikačních nástrojů,“ uvedl Petr Neuhäuser. 

 

Město Liberec se zapojí do přípravy digitální technické mapy Libereckého kraje 

Bod č. 10: Dohoda o spolupráci na překlenovací období v oblasti tvorby a aktualizace Účelové mapy 

povrchové situace Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje 

ÚMPS.DTM.DMVSLK 

Uzavření dohody mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, podle níž město mimo jiné 

zapůjčí Libereckému kraji potřebná data pro vytvoření digitální technické mapy veřejné správy kraje, 

schválili liberečtí radní. Statutární město Liberec již bezmála 8 let provozuje, aktualizuje a zhodnocuje 

vlastní digitální technickou mapu města Liberce spolu se smluvně zapojenými správci inženýrských 

sítí. Jak kraj, tak i město Liberec mají zájem se stát zakládajícími členy případného budoucího 

Družstva DMVS LK.  
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Předmětem činnosti družstva bude distribuce služeb eGovernmentu v oblasti prostorových dat 

prostřednictvím informačního systému Digitální mapa veřejné správy DMVS LK v rozsahu práv a 

povinností členů. „Město už zapůjčilo kraji data polohopisu a výškopisu současně provozované 

Digitální technické mapy statutárního města Liberec (DTM.SML), to znamená aktuální Účelovou mapu 

povrchové situace (ÚMPS). Pilotní projekt by měl být spuštěn na podzim tohoto roku a časem bude 

mapa přístupná i občanům. Věříme, že vznik digitální technické mapy Libereckého kraje lidé ocení,“ 

přiblížila Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 

prostředí. 

 

 


