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Liberec 11. února 2015 

 

Tisková zpráva 
po 3. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes 30 bodů měla na svém programu 3. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 10. února 2015. 

 

Na provoz městské hromadné dopravy přispěje radnice letos 185 milionů korun 

Bod č. 4: Dodatek č. 18 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Také v letošním roce radnice finančně podpoří provoz městské hromadné dopravy v Liberci. Rozsah 

dopravní obslužnosti by tak měl zůstat zachován. Město ze svého rozpočtu pošle Dopravnímu 

podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou finanční injekci v celkové výši 185 milionů korun. Peníze 

ke krytí takzvané prokazatelné ztráty z provozování MHD. Liberečtí radní nyní schválili dodatek, který 

řeší stanovení zálohových plateb. Podle platné smlouvy o závazku veřejné služby mezi městem  

a dopravním podnikem hradí liberecká radnice prokazatelné ztráty od roku 2009. 

 

Město navrhne novou koncepci provozování prostoru radniční galerie 

Bod č. 13: Výpůjčka nebytových prostor za účelem provozování galerie - vyhodnocení nabídek 

Na nové koncepci provozování prostoru radniční Galerie U Rytíře začal pracovat rezort školství, 

kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu magistrátu. Stávající výstava Zapomenuté dějiny Liberce 

by do budoucna měla být zastávkou nejen zájemců o historii a turistů, ale také žáků a studentů škol a 

návštěvníků Radničního sklípku, což by prostoru mělo přinést více dynamičnosti. Radní proto 

neschválili výpůjčku Galerie U Rytíře společnosti ARCHA 13 o.p.s., která byla jediným zájemcem o 

provozování historické výstavy. 

„Neznamená to, že bychom s ARCHOU 13 nechtěli spolupracovat, naopak. Je důležité, aby se na 

výstavě, za kterou spolu s městem stojí, nadále podílela jako odborný garant. Ale pro samotné 

provozování výstavy je potřeba zajistit komplexnější spolupráci oblasti školství, cestovního ruchu  

i současného provozovatele Radničního sklípku a mít jasně danou koncepci dalšího rozvoje,“ 

komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Výstavu Zapomenuté dějiny města Liberce v současné době provozuje na bázi dobrovolnické činnosti 

seniorů Komunitní středisko Kontakt Liberec p. o. Město chce mimo jiné prostor začlenit do 

standardních prohlídkových okruhů historické radnice, poskytnout jej učitelům jako základnu pro 
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výuku regionálního dějepisu či zahájit spolupráci s provozovatelem Radničního sklípku, která by 

mohla přinést potřebné synergické efekty. 

 

Dvě liberecké křižovatky by měly být v budoucnu pro chodce bezpečnější  

Bod č. 15: Doplnění signálních programů pro řadiče LB.18 křižovatky Hodkovická Mařanova a LB.16 

křižovatky Jablonecká Kunratická a úprava nasvětlení přechodů křižovatky LB.16 

Na základě podnětů dvou členů vedení města, náměstkyně Karolíny Hrbkové a náměstka Jana 

Korytáře, se kterými se ztotožnili i mnozí občané, by měly být v budoucnu dvě liberecké světelné 

křižovatky pro přecházející chodce bezpečnějšími. Vedení města se totiž shodlo na potřebě upravit 

jejich režim.  

Na křižovatce ulic Hodkovická x Mařanova dochází k nebezpečným situacím, když kříží cestu 

přecházejících chodců odbočující auta. „Další problém zde vzniká, pokud chodec nestihne na zelenou 

přejít celý přechod a zůstane stát na některém z ostrůvků. Stává se, že se pak občas snaží vstoupit do 

vozovky na červený signál, a tím opět zvyšuje riziko kontaktu s projíždějícím automobilem,“ přiblížila 

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

s tím, že po úpravě světelného režimu by se v této křižovatce měla prodloužit doba, kdy chodcům 

svítí zelená. 

Upravený by měl být brzy také režim světelné křižovatky ulic Jablonecká x Kunratická. Zde by měl být 

v nočních hodinách nastaven noční režim (blikající výstražná oranžová). K tomu město nechá 

posoudit dostatečnost stávajícího osvětlení, a případně doplní nasvětlení přechodů pro chodce. 

„Semafory zde v noci řídí provoz, jakoby byl den. Není tak žádnou výjimkou, že na zcela prázdné 

křižovatce stojí ve večerních hodinách auta zbytečně, jen proto, že jim svítí červená,“ řekl náměstek 

pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář s tím, že záměr upravit světelnou signalizaci 

na obou zmíněných křižovatkách musí ještě schválit dopravní policie. 

 

Končí éra výprodeje městského majetku - vedení města plní koaliční sliby 

Bod č. 17: Majetkoprávní operace: Záměr prodeje pozemků 

 

Současné vedení města plní své sliby z programového prohlášení koalice, že nebude dále rozprodávat 

městský majetek, jak to mu bylo v minulých letech. Rozhodnutí omezit prodeje městského majetku 

potvrdili liberečtí radní zamítnutím 12 žádostí o odkoupení městských pozemků, které projednávala v 

úterý rada města.  A to přesto, že město by jejich prodejem mohlo získat okolo 3 milionů Kč. 

  

„Prodej majetku by mělo být až to poslední řešení, jak naplnit městskou kasu, zejména proto, že to 

nejde dělat donekonečna, i když to někomu tak před pár lety  mohlo připadat.  Městské pozemky 

potřebujeme jako rezervu na možné budoucí směny pozemků, mnoho z pozemků je v kategorii zeleně, 

nehledě na to, že cena pozemků víceméně kontinuálně roste, takže v nich má město dobře uložené 

peníze,“ konstatoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  
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Městské pozemky chce nové vedení prioritně využívat pro potřeby města, proto by do prodejů měly 

jít jen výjimečně tam, kde je město ani v budoucnu nemůže potenciálně využít. Doposud se 

prodávalo naopak téměř vše, co prodat šlo, bez ohledu na budoucí možné využití. Větší slovo při 

posuzování žádostí o prodej budou mít odborníci z jednotlivých odborů magistrátu, kteří mají 

připomínky například k zachování zeleně, veřejné přístupnosti a podobně. 

 

 

Město otevře komise nezávislým odborníkům 

Bod č. 29: Personální obsazení Komise pro občanské obřady a záležitosti, Komise humanitní, Komise 

zdravotní a sociální, Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Komise rady města se nově otevřou i odborníkům z řad široké veřejnosti. Až dosud pracovaly 

výhradně jako politické orgány, kam své zástupce automaticky vysílaly jen politické subjekty 

zastoupené v zastupitelstvu. Vedení města chce ale nyní více využívat poradní a iniciační funkce 

komisí na bázi odborných znalostí a zkušeností jejich členů. Zároveň bude komise přímo úkolovat a 

aktivně projednávat jejich doporučení. 

 „Protože opoziční strany v zastupitelstvu až na výjimky nedodaly žádné návrhy na obsazení těchto 

komisí ze svých řad, rozhodla se rada města otevřít komise odborníkům z řad široké veřejnosti. 

Termín, do kdy se mohou zájemci do komisí přihlásit, ještě upřesníme,“ řekl náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.  

Měsíční odměna člena komise je symbolická, činí 1.000,- Kč měsíčně. Motivací pro členy komisí z řad 

veřejnosti by ale mohlo být to, že se budou moci spolupodílet na řízení jednotlivých oblastí života ve 

městě. Všechny politické strany mají poměrné zastoupení ve výborech zastupitelstva. Menším 

stranám o dvou zastupitelích koalice nabídla i podíl větší, a to tak, aby měly v každém výboru alespoň 

jednoho zástupce. 

„Komise jsou v první řadě poradním orgánem rady města. Rozhodnutí opozice nenavrhnout své 

zástupce tak umožní větší zastoupení nezávislých odborníků," doplnil Jan Korytář. 

Rada města zatím schválila po šesti členech komisí spadajících do rezortu školství, kultury, sociálních 

věcí a cestovního ruchu, jimž byla nově vymezena i náplň činnosti – komise pro kulturu a cestovní 

ruch, komise humanitní a komise zdravotní a sociální, které tak už mohou začít pracovat. „Každá  

z těchto komisí bude mít celkem 9 členů, takže po třech místech nabízíme dalším odborníkům. To 

vůbec neznamená, že by jimi nemohli být zástupci opozičních stran. Hlavním kritériem pro vstup do 

komise je totiž vzdělání, odbornost či dlouhodobá činnost v dané oblasti a nikoli politická příslušnost. 

Z tohoto pohledu jsem posuzoval a navrhoval radě města i všechny dosud jmenované členy,“ zdůraznil 

rezortní náměstek Ivan Langr. 

Podle schválených statutů mohou mít všechny komise až 11 členů, vyjma Komise pro občanské 

obřady a záležitosti, která může mít až 15 členů. I tuto komisi rada města již jmenovala. 
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Rada města odhlasovala zřízení těchto komisí: 

- Komise pro občanské obřady a záležitosti 

- Komise humanitní 

- Komise dopravní 

- Komise sportovní 

- Komise pro veřejné zakázky 

- Komise pro kulturu a cestovní ruch 

- Komise zdravotní a sociální 

- Komise pro životní prostředí 

 

Hřiště ve Vratislavicích zůstane i nadále hřištěm pro děti 

Bod č. 31: Ukončení procesu pořizování změny územního plánu č. 77 – záměr realizace senior 

komplexu 

 

Rodiče s malými dětmi si můžou oddechnout. Oblíbené hřiště v Dlouhomostecké ulici ve 

Vratislavicích nad Nisou se rušit nebude a i nadále zůstane místem, kde budou moci děti smysluplně 

trávit svůj volný čas. Rada města totiž doporučila ukončit pořizování 77. změny územního plánu ve 

Vratislavicích nad Nisou. Stalo se tak na žádost vratislavických zastupitelů. 

 

Minulé vedení Vratislavic usilovalo o změnu územního plánu. Chtělo převést plochy veřejné zeleně 

v Dlouhomostecké ulici na plochy veřejné vybavenosti, aby zde mohlo v budoucnu vyrůst 

několikapodlažní centrum pro seniory s pečovatelskými byty. Tomu dalo později zelenou i liberecké 

zastupitelstvo. V druhé polovině roku se ale situace otočila. Další krok, tedy zadání změny územního 

plánu, nebyl v libereckém zastupitelstvu schválen, jelikož investor a ani Vratislavice záměr podrobněji 

nepředstavili. Změnu územního plánu nedoporučil ani liberecký magistrát. Podle Odboru hlavního 

architekta totiž pozemky leží v záplavovém území. 

 

„Jsem ráda, že Vratislavičtí zastupitelé záměr změny územního plánu přehodnotili a rozhodli se 

zachovat plochy zeleně, která bude sloužit všem místním občanům. Ochrana a koncepční řešení 

veřejné zeleně je jednou z priorit vedení města,“ řekla náměstkyně primátora pro územní plánování, 

veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 

 

Za vstup na oplocené hřiště s obřími gumovými nafukovacími skákadly, prolézačkami a skluzavkami 

návštěvníci platí, ale místní si ho oblíbili. „Chodí k nám maminky s dětmi, mateřská centra, školky a 

žáci 1. stupně, konají se tu pravidelné akce. Pro dětské domovy nebo pěstounské rodiny je vstup 

bezplatný,“ uvedla provozovatelka hřiště Jiřina Bělohradská. Podle ní hodně lidí zachování areálu 

podporovalo. „Rádi budeme hřiště provozovat i nadále,“ dodala. 

 

 

 

 


