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Liberec 22. července 2015 

 

Tisková zpráva 
po 13. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála šedesát bodů měla na svém programu 13. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 21. července 2015. 

 

Škody po haváriích budou na městských komunikacích likvidovat dobrovolní hasiči   

Bod č. 51: Způsob zajištění BESIP v Liberci prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů v Liberci, 

případně HZSLK 

Likvidaci škod na městských komunikacích, zaviněných například únikem ropných látek při 

autonehodách, budou od září letošního roku namísto členů Hasičského záchranného sboru 

Libereckého kraje (HZSLK) zajišťovat místní dobrovolní hasiči ve spolupráci s Městskou policií Liberec. 

Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří dali této variantě přednost před smluvní spoluprací s HZSLK. 

Za odstraňování škod na městských komunikacích a zajištění bezpečnosti silničního provozu je 

odpovědné právě město. To dosud v případě havárií a dalších nečekaných událostí spolupracovalo 

s krajskými hasiči, kterým na vlastní náklady dodávalo sorbent, vhodný pro likvidaci uniklých 

provozních kapalin. HZSLK však s odůvodněním, že tato činnost nespadá do záchranářských prací, 

navrhl městu smluvní vztah, na základě kterého by město muselo kromě úklidového materiálu hradit 

také mzdy hasičů, pronájem techniky a spotřebovaný materiál včetně ochranných pomůcek. 

„Hledali jsme řešení, které by bylo jednodušší, administrativně méně náročné a finančně výhodnější. 

Zahájili jsme jednání s libereckými jednotkami dobrovolných hasičů a městskou policií, a jak dobrovolní 

hasiči, tak strážníci nám potvrdili, že jsou schopni likvidaci škod po haváriích a nečekaných událostech 

zajistit,” uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

V praxi to bude vypadat tak, že zasahující tým HZSLK ukončí svou činnost hned po záchranných pracích 

a následně předá místo městské policii, která jej v rámci své činnosti zabezpečí až do příjezdu 

dobrovolných hasičů. Dojezdová doba bude 30 minut od nahlášení události. Dobrovolní hasiči pak po 

příjezdu zajistí odstranění komunikačních závad, od provozních kapalin uniklých z vozidel až po 

vyvrácené stromy. 

Podle primátora Tibora Batthyányho půjde o výhodnou spolupráci. „Zřizovatelem jednotek 

dobrovolných hasičů je město a veškerá technika je v jeho majetku. Vedle úklidových prostředků, jako 

je sorbent, bude tedy jediným naším nákladem vyplácení mezd dobrovolným hasičům, a to ve výši dvou 

set korun za hodinu,” konstatoval primátor s tím, že do nově navrženého systému se zapojí všech 8 
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libereckých jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jednotlivé jednotky budou k zásahům vyjíždět podle 

daného území působnosti. V případě, že by některá z územně příslušných jednotek kvůli technickým 

problémům nemohla vyjet, nebo kapacitně nestačila na rozsah prací, bude v záloze připravena JSDH 

Růžodol. 

 

Soukenné náměstí se dočká předláždění, primátorovi se po složitých jednáních 

se společností Syner podařilo dosáhnout dohody 

Bod č. 52: Revitalizace Soukenného náměstí - vytknuté vady díla 

Uvolněnou a zčásti poškozenou dlažbu na Soukenném náměstí, která je dlouhodobě předmětem sporu 

mezi statutárním městem Liberec a společností Syner s.r.o., by brzy měla nahradit dlažba zcela nová.  

Primátorovi Tiboru Batthyánymu se po sérii jednání podařilo dosáhnout dohody se společností Syner, 

která byla v roce 2012 zhotovitelem „Revitalizace Soukenného náměstí“ a která pozdější reklamace 

díla zamítala. Syner předláždí náměstí na vlastní náklady a město pak zajistí ochranu nové dlažby před 

poškozováním automobily. 

„Jsem rád, že nám společnost Syner nakonec navrhla dohodu, která tento letitý spor vyřeší, a že 

souhlasila i se zkušebními vzorky, aby byla oprava co nejtrvanlivější. Věřím, že nová dlažba navrátí 

prostoru Soukenného náměstí důstojnou podobu, po které dlouhodobě volají i sami občané,“ 

komentoval primátor Tibor Batthyány. 

Radní návrh společnosti Syner vzali na vědomí a zároveň schválili pokládku dvou zkušebních vzorků. 

Jedním bude štípaná mozaika o rozměrech 60/60/40mm a druhým stávající velkoformátová dlažba 

v kombinaci s dlažebními kostkami. „Vzorky o rozměrech cca čtyř metrů čtverečných se objeví na dvou 

plochách na Soukenném náměstí a projdou plnou zátěžovou zkouškou včetně zatížení vozidlem zimní 

údržby. Výsledky testu nám jasně řeknou, která ze dvou variant nové dlažby bude efektivnější,“ uvedl 

náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Po předláždění celé plochy nechá město na Soukenném náměstí na své náklady umístit mechanické 

zábrany v podobě sklopných sloupků, které vozidlům přijíždějícím z Pražské a Fügnerovy ulice zabrání 

vjíždět na opravenou dlažbu. 

 

Město po úpravě zadávací dokumentace znovu vypíše soutěž o logo a grafický manuál 

Bod č. 53: Schválení zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na služby "Vizuální identita pro 

Liberec II" a doplnění seznamu oslovených uchazečů 

Liberec znovu vypíše soutěž o nové logo a grafický manuál města, kterou radní v červnu zrušili poté, co 

hodnotící komise do druhého kola neposunula žádný z celkových 23 výtvarných návrhů. Při vypsání 

výběrového řízení na zakázku „Vizuální identita pro Liberec II“ odsouhlasili liberečtí radní několik změn 

v zadávací dokumentaci. Město především zmírnilo požadavky na kvalifikační a technické předpoklady 

uchazečů, aby prostor mohla dostat i menší studia, studentské ateliéry či fyzické osoby, a naopak 

zvýšilo důraz na nezaměnitelnost a jedinečnost nového loga. Úpravy se pak dotkly i doby, kterou budou 

mít uchazeči na dokončení a předání kompletního grafického manuálu. Ta se zkracuje z původních 90 

na 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 
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Podle náměstka primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra byl také 

výrazně rozšířen seznam oslovených uchazečů, nicméně stejně jako v prvním případě je soutěž 

otevřena komukoli dalšímu. „Pro Liberec je existence vlastního grafického manuálu jedním z hlavních 

kroků v rozvoji cestovního ruchu a marketingu. Naším cílem je originální a zapamatovatelná grafika, 

která bude Liberec prezentovat jako moderní, živé město. Věřím, že nové výběrové řízení již splní 

očekávanou představu, a že od začátku roku 2016 budeme moci začít pracovat s novým logem,“ 

konstatoval Ivan Langr s tím, že jednotný vizuální styl městu dlouhodobě chybí. 

Posuzování nabídek opět proběhne ve dvou kolech, přičemž účastníci musejí nejprve do měsíce 

předložit návrh loga a základní podobu vybraného image materiálu. Do druhého kola, kde již tvůrci 

navrhnou kompletní manuál, potom postoupí maximálně pět nejzdařilejších nápadů. Složení hodnotící 

komise budou radní schvalovat na srpnovém zasedání. Kompletní zadávací dokumentace pak bude 

opět zveřejněna na zakazky.liberec.cz. 

 

Nová analýza přinesla přehled o sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách 

I. Informace: Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce 

S cílem získat aktuální přehled o míře sociálního vyloučení na území města, zjistit další potenciálně 

riziková místa a zmapovat technický stav a režim komerčních ubytoven nechal odbor školství, kultury 

a sociálních věcí v období od března do června 2015 zpracovat „Analýzu sociálně vyloučených lokalit a 

ubytoven na území města Liberce“. S materiálem se na svém 13. zasedání seznámili liberečtí radní. 

Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že na území Liberce žije zhruba 6 – 7% obyvatel, ohrožených tzv. 

sociálním vyloučením. Tito lidé se z ekonomických, sociálních, zdravotních, národnostních či jiných 

důvodů nejsou schopni podílet na aktivitách společnosti. Jde především o příslušníky etnických menšin, 

seniory a osoby s nízkými kompetencemi pro řešení životních situací. 

Za sociálně vyloučené oblasti považuje analýza celkem 7 lokalit s jednotlivými bytovými domy a za 

potenciálně rizikové dalších 9. Jde o domy či skupiny domů, které jsou v soukromém vlastnictví a 

vyznačují se špatným technickým stavem, zanedbaným okolím, nízkou kvalitou bydlení, neúměrně 

vysokým nájemným a vysokým zastoupením menšinového etnika. „V těchto konkrétních domech žije 

kolem sedmi set lidí včetně dětí a prakticky všichni nájemníci jsou závislí na pomoci v hmotné nouzi 

(doplatek na bydlení). Cena za bydlení v těchto domech dosahuje až čtrnácti tisíc korun,“ konstatoval 

náměstek primátora Ivan Langr. 

Co se týče ubytovacích zařízení, těch město na svém území eviduje 26 včetně městské ubytovny 

Kateřinky, a to s celkovou kapacitou cca 1500 lůžek. Z toho jen 7 ubytoven nabízí pokoje se sociálním 

zařízením, u ostatních jsou tyto prostory společné. Ubytovny obvykle slouží ke krátkodobému bydlení, 

přičemž cena za ubytování dosahuje až 6000 korun na osobu a měsíc. I zde je většina ubytovaných 

závislá na sociálních transferech. 

Analýza pak v Liberci odhaduje asi 170 lidí bez domova plus další stovky lidí, kteří žijí v tzv. skrytém 

bezdomovectví (v ubytovnách, u známých, v nelegálních příbytcích či zahradních chatkách). Největší 

část tvoří lidé nad 40 let, asi pětinu senioři. 
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„Provedená analýza doporučuje usilovat o koncepční řešení, jako zavedení systému prostupného 

bydlení a úpravu pravidel pro přidělování bytů s cílem preferovat tzv. sociální bydlení. Obojí plánujeme 

od září letošního roku. Dalším doporučením je posílit financování terénních programů, sociálně 

aktivizačních služeb a služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Tyto kroky plánujeme v 

souvislosti s dotačním programem Libereckého kraje od roku 2016,“ uvedl Ivan Langr. 


