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Tisková zpráva 
Kalamitní stav v Liberci není vyhlášen, sněhové srážky ustávají 

 

 
Podle předpovědi počasí došlo  v noci z pondělí na úterý k ustávání srážek a podle 
nadcházející  předpovědi počasí nejsou očekávány do soboty vydatné sněhové srážky. Z tohoto důvodu 
nebude vyhlášen kalamitní stav, neboť se za včerejší den podařilo zprůjezdnit veškeré komunikace III. 
kategorie.  
 
„Velkým  problémem  zůstává údržba chodníků. Za včerejší den se podařilo protáhnout chodníky 
zařazené v prvním pořadí důležitosti, a to v délce 70 km a posypat je solí. Další prioritou pro nadcházející 
dny je provést protažení chodníků v druhém pořadí důležitosti, a to včetně sídlišť v celkové délce přibližně 
90 km,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 
 
Současně je nutné z některých lokálních částí chodníků odvézt sníh. Dalším úkolem bude začištění 
křižovatek od sněhu včetně jejich maximálního rozšíření. „Pokud to podmínky na komunikacích dovolí, 
budeme provádět rozšiřování jízdních profilů v okrajových částech města, to je Harcov, Ostašov, 
Kateřinky. Posílí se strojní kapacita na vyklízení parkovišť,“ vyjmenovává náměstek Tomáš Kysela. 
 
Liberecké technické služby (TSML, a.s.) aktuálně vlastními mechanismy vyklízejí parkovací stání na 
sídlištích. Začišťují se parkovací stání na sídlištích Broumovská, Rochlice, Kunratická a Gagarinova v počtu 
6 nakladačů. Od zítra se rozšíří počet nakladačů, aby mohlo dojít k postupnému uvolnění zasněžených 
parkovacích stání  na ostatních sídlištích. „Odvozy sněhu se začnou provádět zejména v oblasti 
tramvajových tratí z důvodu zajištění provozu tramvají, v ul. 5. Května a Ještědská, a dále z lokálních částí 
chodníků, kde nebude možno použít sněhovou frézu,“ dodává náměstek Tomáš Kysela. 
 
Stávající kapacity společnosti TSML, a.s., na zimní údržbu jsou v počtu 130 pracovníků (v minulých dnech 
byla navýšena kapacita o 20 pracovníků) a 66 ks vlastní mechanizace + 25 ks externích mechanismů. 
Kapacity se navýší o dalších 15 ks mechanismů (nakladače a nákladní auta na odvoz sněhu).  
 
„Navýšení strojových kapacit bude město Liberec stát přibližně 150 000 korun denně a domluveno je na 
nadcházejících sedm dní, což je celkem přes milion korun,“ dodává mluvčí radnice Jana Kodymová. 
 
Komunitní práce poslali na úklid sněhu 50 pracovníků. Jejich primárním úkolem je odhazování sněhu od 
kontejnerových stání na sídlištích a zimní údržba autobusových a tramvajových zastávek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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