
1 
 

 Liberec 4. října 2017 

 

Tisková zpráva 
po 17. schůzi Rady města Liberec  

 

Rovných 50 bodů měla na svém programu 17. schůze Rady města Liberec v roce 2017, 

která se konala v úterý 3. října. 

 

V zimě bude město udržovat další ulice a chodníky 
Bod č. 32: Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2017 - 2018 

Liberečtí radní schválili plán údržby komunikací na nadcházející zimní sezonu, podle kterého budou 

technické služby města udržovat komunikace, chodníky, schodiště, veřejná prostranství, přechody a 

zastávky MHD v Liberci.   

Zimní údržba v Liberci se rozroste o další ulice a chodníky. Město vyhovělo připomínkám občanů a v 

nadcházející sezoně bude udržovat ve sjízdném stavu další úseky komunikací, včetně těch nově 

vybudovaných. „Nově se tak budou Technické služby města Liberce starat o úseky komunikací ulic U 

Sídliště, Malátova, Masarykova a Vřesová, dále například část chodníku v ulici Generála Svobody,“ 

uvedl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

Naopak na základě místních šetření odboru byly vyřazeny chodníky, které nejsou využívány nebo je 

nelze strojně udržovat. V takových případech je zohledněno, aby byla zajištěna zimní údržba chodníků 

po protější straně ulice. Jedná se například o chodník v ulici Na Výšinách, kdy po pravé straně vedoucí 

k ulici Aloisina výšina jsou soustavně zaparkovaná auta či překážející popelnice a mechanizaci zimní 

údržby je znemožněno provést údržbu. „Na základě požadavků občanů bude město v zimě udržovat 

také nové schody v Haškově ulici a přechod pro chodce v Hlávkově ulici, který je hojně využíván,“ doplnil 

Tomáš Kysela. 

Posypem budou technické služby udržovat celkem 407 kilometrů vozovek a 165 kilometrů chodníků, 

odklízejí také přes 3,5 tisíce schodů, 345 autobusových a tramvajových zastávek městské hromadné 

dopravy a další místa jako jsou parkoviště, náměstí nebo cesty v parcích. Plán také určuje, do kolika 

hodin musí být odklizen čerstvě napadaný sníh. Schválené časové limity jsou v Liberci oproti 

legislativně platným lhůtám o polovinu kratší. Na zimní údržbě se kromě Technických služeb města 

Liberec podílejí také pracovníci Komunitních prací Liberec, o.p.s, kteří ručně odklízejí chodníky. 
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Další elektronické formuláře ušetří občanům čas 
Bod č. 47: Projektový záměr "Liberec - Otevřený úřad" 

 

Radní města rozhodli o realizaci projektu, jehož výstupem bude úspora času pro občany při vyřizování 

běžné úřednické agendy. Tím projektem  je „Liberec – Otevřený úřad“.  

Výstupem by měly být lepší podmínky pro komunikaci mezi úřadem a občany. Efektivnější bude vazba 

na vnitřní informační systém statutárního města a na centrální informační systémy magistrátu. V 

projektu budou realizovány aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání prostřednictvím 

webové služby „Portálu Občana“.  

„V praxi to znamená, že dojde ke snížení objemu asistovaných služeb a  ke zvýšení objemu služeb 

zajišťovaných informačními a komunikačními technologiemi. Tedy, ubyde podíl úřednické práce. 

Doposud šlo o komfort poskytovaných služeb, následně o realizaci v čase a nyní usilujeme o to, aby 

občané trávili na úřadech co nejméně času,“ vysvětluje primátor města Liberce Tibor Batthyány. 

Občané, podnikatelé nebo právnické osoby tak vyřídí svoji agendu prostřednictvím elektronického 

formuláře z domova nebo kanceláře.  

„Výsledkem by měla být webová stránka, na kterou se občan přihlásí, najde zde formuláře k poplatkům, 

dále platební bránu, informace s integrací na spisovou službu, nebo například průběh stavebního řízení, 

tedy podklady ze stavebního odboru a podobně. Obdobně funguje třeba internetové bankovnictví, ale 

tady občané najdou předpisy, procesy a postupy vybrané agendy,“ popisuje primátor Tibor Batthyány.  

„Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky změnilo datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve 

výzvě číslo 4 IROP z 30. června  2017 na 14. prosinec 2017. Tato změna umožňuje zpracovat a předložit 

dotační žádost projektu. Tuto šanci využijeme a žádost podáme,“ popisuje vedoucí  odboru informatiky 

a řízení procesů Zbyněk Vavřina. 

Náklady projektu budou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu (85%), 

státního rozpočtu (5%) a vlastních zdrojů SML (10%). Celkové odhadované náklady realizační fáze 

projektu jsou předpokládány ve výši 11, 495 mil. Kč, včetně DPH. Náklady na přípravnou fázi projektu 

činí 302,5 tis. Kč včetně DPH. Navrhovaný projekt má vazbu na aktualizovanou Strategii rozvoje 

statutárního města Liberce 2014-2020. Dodavatelem služeb bude Společnost Liberecká IS, a.s.  

 

 


