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Do vedení kraje jsme přišli s cílem prosadit otevřenou a slušnou krajskou 
politiku vstřícnou k obyvatelům, obcím a městům, neziskovému i podnikatel-
skému sektoru. 
První rok byl rokem otevírání kraje veřejnosti.  Zveřejňování smluv, objed-
návek a faktur, rozklikávací rozpočet, transparentní účet, zveřejňování všech 
podkladů pro jednání zastupitelstva a jeho online přenosy umožňují obyva-
telům, mít své zastupitele a výdaje kraje pod veřejnou kontrolou.

Zrušili jsme rozdávání peněz nechvalně známé jako „porcování medvěda“ 
a zavedli pravidla dotačního fondu stejná pro všechny žadatele. Hledali jsme 
rozumná úsporná opatření tak, aby neomezila služby, jež kraj poskytuje svým 
obyvatelům. Otevřené a férové soutěžení veřejných zakázek přineslo úspo-
ry ve výši více než 60 milionů korun jen za prvních deset měsíců roku 2013. 
Mohli jsme tak zahájit řadu investic a oprav krajského majetku – investovali 
jsme do nemocnic, silnic, škol, domovů důchodců.

Hodně úsilí jsme věnovali zajištění peněz na dokončení oprav silnic zni-
čených povodněmi v roce 2010. Vláda ČR letos v červenci poskytla kraji 547 
milionů korun, a to pouze s 15 % spoluúčastí z rozpočtu kraje. I tak budou po-
vodně 2010 pro kraj a jeho rozpočet v příštích dvou letech znamenat celkem 
587 milionů korun ve výdajích. Společně s navýšením splátek dluhů z minu-
lých období to bude znamenat finančně obtížné a složité roky 2014 a 2015.

Některé problémy se ale řeší pomaleji, než jsem očekával. Nastavení sys-
tému řízení a důsledné kontroly výdajů krajských organizací nebo zavedení 
společných nákupů je teprve na začátku. Nedošlo k definitivnímu rozhodnutí 
o budoucnosti údržby krajských komunikací, prodlužuje se rozhodnutí o vý-
znamné zakázce na autobusovou dopravu v kraji. 

Chceme  Vám touto formou přinést stručnou zprávu o roce 2013 v kraji.  
Podobné skládání účtů považujeme za správné a budeme v něm každoročně 
pokračovat. Nic z toho, co se nám podařilo a na čem dál musíme pracovat 
by nebylo možné bez podpory a spolupráce se zastupiteli kraje, zaměstnan-
ci krajského úřadu, řediteli a zaměstnanci našich příspěvkových organizací 
a krajských firem, s obcemi a městy kraje, vlastně všemi, kterým není život 
v Libereckém kraji lhostejný. Těm patří moje poděkování.

     Martin Půta
     hejtman Libereckého kraje

Slovo hejtmana

 � Resort ekonomický
 � Zajišťuje plánování a správu finančních prostředků 
ve výši 7,5 miliardy Kč ročně.

 � Pečuje o nemovitosti v majetku Libereckého kraje a řídí investiční akce.
 � Administruje veřejné zakázky pro Liberecký kraj a jeho organizace.

 � Resort sociálních věcí
 � Poskytuje finanční a organizační podporu domovům důchodců 
a dalším 18 sociálním zařízením v celkové výši 103 mil. Kč.

 � Podporuje bezmála 10 000 osob ročně.

 � Resort školství
 � Zajišťuje činnost 63 škol a školských zařízení 
s 2 892 zaměstnanci a 17 455 žáky a studenty.

 �  Resort dopravy
 � Zajišťuje správu a údržbu 2 078 km silnic II. a III. třídy.
 � Objednává rozsah základní dopravní obslužnosti 
kraje (železniční i autobusové).

 � Resort zdravotnictví
 � Zajišťuje fungování Zdravotnické záchranné služby 
LK s ročním příspěvkem 150 mil. Kč.

 � Zabezpečuje fungování Krajské nemocnice Liberec a Nemocnice 
s poliklinikou Česká Lípa, které poskytují lůžkovou zdravotní 
péči pro více než polovinu obyvatel Libereckého kraje.

 � Resort regionálního rozvoje
 � Vyhledává, získává a administruje finanční prostředky z Evropské unie.

 � Resort životního prostředí a zemědělství
 � Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti 
ochrany životního prostředí a zemědělství.

 � Řídí příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK.
 � Spolupracuje s agrárním sektorem Libereckého kraje.

 � Resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 � Rozvíjí cestovní ruch a podporuje záchranu památek v Libereckém kraji.
 � Zajišťuje činnost krajských museí, galerie a vědecké 
knihovny, podporuje významné kulturní aktivity.

Co kraj zajišťuje



Do oprav silnic a mostů jsme 
investovali 247 mil. Kč.  

Na obnovu dalšího majetku 
kraje (Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa, Oblastní Galerie 
Liberec, Vlastivědné muzeum 

a galerie Česká Lípa) bylo 
vyčleněno 122,5 mil. Kč

1. místo v hlasování 
veřejnosti v soutěži 

Otevřeno za 
zveřejňování 
všech smluv

CO SE PODAŘILO
 � Vyřešili jsme hrozící finanční korekce ROP Severovýchod, 
a to bez nároků na rozpočet kraje. Umožnili jsme 
pokračování zahájených i nových projektů a využití 
celkem 6 miliard Kč z Evropských fondů.

 � Zajistili jsme 547 mil. Kč (podíl státu je 85 %) na dokončení 
oprav komunikací poškozených povodněmi v roce 
2010, v příštím roce dokončíme opravy u 75 % 
poškozených silnic na Frýdlantsku a Chrastavsku.

 � Do oprav silnic a mostů jsme investovali 247 mil. Kč, 
do dalšího majetku kraje pak 122,5 mil. Kč.

 � Získali jsme ocenění veřejnosti za otevřenost a transparentnost 
– 1. místo za rok 2013 organizované Otevřenou společností o.p.s.

 � Organizujeme pravidelná měsíční setkání hejtmana 
s veřejností v jednotlivých regionech Libereckého kraje.

 � Podpořili jsme činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů částkou 14,6 mil. Kč.

 � Zveřejňujeme kompletní materiály pro jednání zastupitelstva 
a umožňujeme obyvatelům kraje mít své zástupce pod kontrolou 
v přímých přenosech z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

 � Dosáhli jsme snížení odměn neuvolněných zastupitelů 
za práci ve výborech a komisích o 2 mil. Kč/rok.

 � Díky efektivnějšímu zastoupení Libereckého kraje 
v Bruselu (EU) jsme uspořili částku 2,1 mil. Kč/rok.

 � Podpořili jsme tvorbu územních plánů obcí částkou 1,5 mil. Kč. 
 � Významná rozhodnutí konzultujeme 
s Ekonomickou radou Libereckého kraje.

NA ČEM PRACUJEME
 � Pracujeme na dokončení oprav po povodních 
a protipovodňových opatřeních.

 � Výrazněji budeme podporovat regionální firmy a výrobce.
 � Připravujeme nový koncept krajských slavností se zaměřením 
na regionální kulturu a tradice Libereckého kraje.

Resort hejtmana 
Libereckého kraje

Martin Půta 
hejtman
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Otevřené 
hospodaření kraje

 � Zveřejňování smluv, 
faktur a objednávek

 � Rozklikávací rozpočet
 � Transparentní účet

V rozpočtu 2013  
jsme dokázali  

uspořit 66 mil. Kč, 
které jsme dále 

investovali do 
obnovy majetku

CO SE PODAŘILO
 � Úspornými opatřeními v roce 2013 jsme získali 
finanční prostředky ve výši 66 mil. Kč.

 � Nákupem energií na komoditní burze jsme uspořili 30 mil. Kč.
 � Ukončili jsme externí administraci veřejných 
zakázek a dosáhli jsme tak úspory 14 mil. Kč.

 � Zveřejňujeme smlouvy kraje na Portálu veřejné správy.
 � Uveřejňujeme na webu kraje faktury 
a objednávky nad 30 000 Kč.

 � Jako první kraj v České republice jsme dali veřejnosti 
k dispozici rozklikávací rozpočet kraje.

 � Zavedli jsme transparentní účet kraje.
 � Zrušili jsme program G99 (neprůhledné „porcování medvěda“) 
a zavedli jsme transparentní Dotační fond s jasnými pravidly.

 � Optimalizovali jsme tiskové služby krajského 
úřadu s úsporou 600 tis. Kč/ročně.

 � Uspořili jsme 300 tis. Kč/ročně snížením 
sazeb u správce bankovních účtů.

 � Vytvořili jsme mapu investic na webu Libereckého kraje.
 � Umožnili jsme připomínkování návrhu rozpočtu kraje veřejností.

NA ČEM PRACUJEME
 � Připravujeme úsporný a realistický rozpočet 
s podporou investic na rok 2014.

 � Vypíšeme novou zakázku na telekomunikační služby a dodávku 
pohonných hmot pro Liberecký kraj a jeho organizace.

 � Připravujeme záměr otevření podnikatelského inkubátoru.
 � Zabezpečíme lepší řízení a kontrolu hospodaření 
organizací Libereckého kraje.
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Resort ekonomiky, 
investic, správy 
majetku a informatiky

Marek Pieter 
náměstek hejtmana



CO SE PODAŘILO
 � Zajistili jsme 7,5 mil. Kč pro rozvoj sociálních služeb, mateřská 
centra a činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

 � Vyčlenili jsme částku 6,4 mil. Kč pro přímou podporu 
protidrogové prevence a terénní hospicovou péči.

 � Dokončili jsme projektovou přípravu hospice.
 � Zahájili jsme výběrové řízení na dodavatele a zajistili přípravu 
inženýrských sítí pro budování „kamenného“ hospice.

 � Dokončili jsme rekonstrukci domova důchodců 
v Jindřichovicích pod Smrkem a opravili terasu 
s kašnou v domově důchodců v Českém Dubu.

 � Podali jsme žádost na výstavbu hospice v Libereckém 
kraji do programu IPRM Liberec (z prostředků EU).

 � Převedli jsme služební byty bývalých členů rady 
kraje pro potřeby handicapovaných občanů.

 � Obnovili jsme spolupráci s 21 největšími obcemi 
Libereckého kraje v oblasti sociálních služeb.

 � Zajistili jsme 34,6 mil. Kč na investice v našich příspěvkových 
organizacích, včetně dokončení změny pobytových 
zařízení pro osoby se zdravotním postižením.

 � Zahájili jsme činnost komise pro národnostní 
menšiny a jejich začleňování.

 � Připravili jsme Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Libereckého kraje, který zajistí rozvoj 
sociálních služeb na následující 3 roky.

NA ČEM PRACUJEME
 � Rozbíháme činnost Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.
 � Spustíme veřejné datové centrum, každý občan tak 
bude mít přehled o financování organizací, které 
od Libereckého kraje získají finanční podporu.

 � V roce 2014 zahájíme stavbu „kamenného“ hospice.
 � Předložíme novou metodiku, která umožní efektivnější 
rozdělování dotací na sociální služby v roce 2014.

 � Připravujeme investiční záměry pro nové období 
čerpání finančních prostředků z EU.

V sociální oblasti 
jsme investovali 

do oprav majetku 
kraje 34,6 mil. Kč

48,5 mil. Kč 
z krajského rozpočtu 
v roce 2013 navíc pro 

potřeby organizací 
v sociální oblasti 48
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Petr Tulpa 
člen rady

Resort  
sociálních věcí



261 mil. Kč bylo  
v roce 2013 vyčleněno 

na provoz 63 škol 
a školských zařízení 

zřizovaných 
Libereckým krajem

58 mil. Kč získal 
Liberecký kraj 

na podporu 
přírodovědeckého 

a technického 
vzdělávání v rámci 

projektu TechUp

CO SE PODAŘILO
 � Zajistili jsme stabilní financování v objemu 261 mil. Kč 
na provoz škol a školských zařízení LK v roce 2013.

 � Získali jsme dotaci 58 mil. Kč na projekt TechUp (podpora 
přírodovědeckého a technického vzdělávání).

 � Organizujeme stipendijní programy pro žáky 
v řemeslných oborech (příspěvek 1,8 mil. Kč).

 � Probíhá testování žáků s cílem zvýšit kvalitu 
vzdělávání v Libereckém kraji.

 � Finančně jsme podpořili víceoborové 
třídy středních škol (1,8 mil. Kč).

 � Zahájili jsme zateplování areálů tří libereckých 
středních škol s celkovými náklady za více než 
40 mil. Kč  financované z programu Zelená úsporám.

 � Ustavili jsme Radu hospodářského a sociálního 
dialogu pro oblast vzdělávání.

 � Prosadili jsme etické kodexy škol a školských zařízení.
 � Dokončili jsme koncepci vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami.

NA ČEM PRACUJEME
 � Zahájíme užší spolupráci s podnikatelskou sférou 
v oblasti přípravy žáků ve sklářských oborech.

 � Jednáme o převodu základních škol poskytujících 
vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
na města a obce v termínu do konce roku 2015.

 � Pracujeme na optimální koncepci škol a školských 
zařízení zřizovaných Libereckým krajem.58  

mil. Kč

Alena Losová 
členka rady

Resort školství, 
mládeže 
a zaměstnanosti
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CO SE PODAŘILO
 � Zajistili jsme 547 mil. Kč (podíl státu 85 %) na dokončení 
oprav komunikací poškozených povodněmi 
v roce 2010, v příštím roce dokončíme opravy 
u 75 % poškozených silnic na Frýdlantsku a Chrastavsku.

 � V letošním roce jsme dokončili opravy 
komunikací ve Svoru, v Krompachu, na Malé 
Skále, v Bozkově, v Chrastavě a ve Frýdlantu.

 � Opravili jsme letos 34 mostů za 235 mil. Kč.
 � Zefektivnili jsme veřejné zakázky na opravu 
silnic díky administraci zakázek zaměstnanci 
krajského úřadu a uspořili tak částku 49 mil. Kč.

 � Zahájili jsme úzkou spolupráci s polskou a německou 
stranou na zkvalitnění železniční dopravy na tratích 
Liberec – Zittau a Harrachov – Sklarska Poreba.

 � Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na dopravní 
obslužnost pro období 2014 – 2024 s upravenými 
podmínkami, které otevírají soutěž pro více zájemců.

NA ČEM PRACUJEME
 � Kompletní dokončení oprav povodňových 
škod z roku 2010 v roce 2015.

 � Příprava zakázky na údržbu komunikací 
ve vlastnictví kraje.

 � Výběr dodavatelů na dopravní obslužnost 2014 – 2024, 
který zajistí kvalitnější autobusy a nižší cenu dopravy.

 � Odstranění objektů v havarijním stavu z pozemků 
Libereckého kraje v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

 � Podáme 6 projektů do programu ROP Severovýchod 
s realizací v roce 2014 a v celkovém objemu 221 mil. Kč.

Zajistíme kvalitnější 
a levnější dopravní 

obslužnost pro 
období 2014–2024

Zajistili jsme  
547 mil. Kč  

od státu  
na obnovu silnic  

po povodních 2010

10 let

Vladimír Mastník 
člen rady

Resort dopravy
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Podílíme se finančně 
na údržbě 180 km 

běžeckých tras 
v Libereckém kraji

20 mil. Kč jsme 
uspořili na realizaci 
projektu zateplení 

Nemocnice 
s poliklinikou 

v České Lípě

CO SE PODAŘILO
 � Zahájili jsme projekt zateplení Nemocnice 
s poliklinikou Česká Lípa s úsporou 20 mil. Kč.

 � Probíhá fúze Krajské nemocnice Liberec 
a Panochovy nemocnice v Turnově 
s termínem dokončení v lednu 2014.

 � Zahájili jsme stavbu heliportu 
pro Krajskou nemocnici v Liberci.

 � Zajistili jsme částku 8,5 mil. Kč pro 
nákup nových sanitních vozidel pro 
Zdravotnickou záchrannou službu LK.

 � Finančně jsme podpořili vzdělávání mladých lékařů.
 � Stabilizovali jsme vedení obou krajských nemocnic –
proběhla otevřená výběrová řízení na jejich ředitele.

 � Podpořili jsme částkou 15 mil. Kč z dotačního fondu 
činnost sportovních klubů v Libereckém kraji.

 � Rozdělili jsme 1,6 mil. Kč na podporu 
vybraných sportovních akcí.

 � Podpořili jsme údržbu 180 km lyžařských 
tras částkou ve výši 1 mil. Kč.

 � Provedli jsme forenzní audit Zdravotnické záchranné 
služby LK s cílem zefektivnit činnost této největší 
příspěvkové organizace Libereckého kraje.

NA ČEM PRACUJEME
 � Připravujeme strategii rozvoje zdravotnictví 
se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče.

 � Zahájili jsme s odborníky i veřejností diskusi 
nad rozvojem Krajské nemocnice Liberec s cílem 
připravit projekt, který umožní poskytování 
zdravotní péče na úrovni 21. století.
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Resort zdravotnictví, 
tělovýchovy a sportu

Zuzana Kocumová 
statutární náměstkyně hejtmana



CO SE PODAŘILO
 � Připravili jsme dotační podprogram na podporu 
regionálních výrobků a tradičních řemesel 
a vyhlásili 2 výzvy v celkové výši 2 mil. Kč.

 � Vyjednali jsme partnerství a spolupráci 
Libereckého kraje s neziskovým sektorem.

 � Otevřeli jsme program obnovy venkova 
i pro neziskové organizace.

 � Podíleli jsme se na zajištění 15 mil. Kč z Fondu 
solidarity EU na odstranění povodňových škod.

 � Zapojili jsme veřejnost do tvorby Programu 
rozvoje kraje na období 2014 – 2020.

 � Z prostředků Evropské unie zabezpečujeme 
spolufinancování 31 projektů s náklady 589 mil. Kč, 
vlastní podíl Libereckého kraje činí 128 mil. Kč.

 � Jako vybraný kraj jsme tvořili a pilotně ověřovali tvorbu 
elektronických rozvojových dokumentů obcí.

 � Podpořili jsme zpracování rozvojových plánů 
místních akčních skupin částkou 1,8 mil. Kč.

 � Pomocí dotací ve výši 1,4 mil. Kč jsme podpořili 
inovace, zejména transfery technologií.

 � Podpořili jsme a organizačně zajistili soutěže 
Vesnice roku 2013 a Stavba roku 2013.

 � Regionální výrobky používáme jako propagační předměty 
kraje, zajišťujeme i společnou propagaci a prezentaci.

NA ČEM PRACUJEME
 � Připravujeme Liberecký kraj na nové 
programové období EU 2014 – 2020.

 � Aktualizujeme vymezení hospodářsky slabých oblastí.
 � Tvoříme dotační podprogram na podporu místní 
Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje.

Podíleli jsme se na 
zajištění 15 mil. Kč 
z Fondu solidarity 
EU na odstranění 

povodňových škod

Pomocí 589 mil. Kč 
z prostředků 

Evropské unie 
spolufinancujeme 

31 projektů.  
Vlastní podíl Libereckého 

kraje činí 128 mil. Kč 58
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15 
mil. Kč

Ivana Hujerová 
členka rady

Resort hospodářského 
a regionálního rozvoje, 
evropských projektů 
a rozvoje venkova



Podpořili jsme 
10. ročník soutěže 

Výrobek roku 
Libereckého kraje

Cihelenské rybníky 
mokřad v nivě Šporky 

Manušické rybníky 
Stružnické rybníky 

Skalice u České Lípy 
Zahrádky u České Lípy 

Červený rybník 

CO SE PODAŘILO
 � V rámci Programu vodohospodářských akcí 2013 jsme 
podpořili 17 projektů v celkové výši 14,9 mil. Kč.

 � Spustili jsme novou verzi geoportálu Libereckého 
kraje, jehož součástí je povodňový portál 
a informace o ekologických zátěžích.

 � Podpořili jsme hospodaření v lesích částkou 
4,1 mil. Kč a včelařství částkou 1 mil. Kč.

 � Podpořili jsme ekologickou výchovu 
a ochranu přírody částkou 1,4 mil. Kč.

 � Zajistili jsme 10. ročník soutěže Výrobek roku Libereckého 
kraje v odvětví zemědělství a potravinářství.

 � Organizačně jsme zabezpečili Krajské 
dožínkové slavnosti v Brništi 2013.

 � Vyhlásili jsme 7 nových přírodních památek.
 � Zajistili jsme proces vyhlášení přírodní 
rezervace Údolí Jizery.

 � Zahájili jsme projekt Revitalizace zvláště chráněných území.
 � Vydali jsme jasné stanovisko k těžbě uranu, 
kde požadujeme rozšíření sledované oblasti 
o jakost a vydatnost podzemní vody.

 � Zahájili jsme s německou stranou jednání týkající se 
likvidace nelegální skládky odpadů v Bulovce – Arnolticích.

NA ČEM PRACUJEME
 � Připravujeme stanovisko Libereckého kraje k těžbě uranu.
 � Zahájíme spolupráci s obcemi ve věcech ochrany 
životního prostředí a těžby nerostných surovin.

 � Ve spolupráci s ČEZ a obcemi vytvoříme pracovní 
skupinu pro řešení problému vedení velmi 
vysokého napětí (VVN) přes Lužické hory.

přírodních
památek7

Resort životního 
prostředí 
a zemědělství

Josef Jadrný 
náměstek hejtmana



Připravili jsme  
Oslavy 40. výročí  
otevření Ještědu

Dokončili jsme 
projekt Hřebenovka, 

který nabízí přes 
150 km turistických, 

cyklistických 
a běžeckých tras

CO SE PODAŘILO
 � Přispěli jsme Statutárnímu městu Liberec částkou 40 mil. Kč 
na dokončení rekonstrukce lázní pro Oblastní galerii v Liberci.

 � Poskytli jsme 9 mil. Kč na opravu památek, kulturní 
akce a podporu cestovního ruchu v regionu.

 � Poskytli jsme finanční podporu čtyřem hlavním 
regionům cestovního ruchu ve výši 800 tis. Kč.

 � Byli jsme hlavním organizátorem oslav 40. výročí Ještědu.
 � Dokončili jsme projekt turistických, cyklistických  
a běžeckých tras Hřebenovka v délce 150 km  
(od polského Orle do německé části Žitavských hor).

 � Spolupořádali jsme výstavu cestovního ruchu 
EuroregionTour v Jablonci nad Nisou.

 � Získali jsme 1. místo v kategorii Multimédií za turistický 
portál www.liberecky-kraj.cz a cenu poroty za spot 
o Libereckém kraji na 20. ročníku národního 
festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM.

 � Spolupořádali jsme výstavu skla a bižuterie 
Křehká krása v Jablonci nad Nisou.

 � Pokračujeme v intenzivní turistické propagaci 
Libereckého kraje - letos na téma francouzská 
kultura, šlechta a technické památky.

NA ČEM PRACUJEME
 � Modernizujeme expozici Severočeského muzea 
v Liberci s rozpočtem 11,6 mil. Kč.

 � Provádíme kompletní rekonstrukci střechy Vlastivědného 
muzea a galerie v České Lípě v hodnotě 25 mil. Kč.

 � Pokračujeme v jednáních s dotčenými subjekty s cílem 
zapsat Ještěd na seznam památek UNESCO.

 � Vybavujeme nové interiéry Oblastní galerie v hodnotě 
22 mil. Kč a přemísťujeme sbírky ze starého objektu 
do rekonstruovaných prostor bývalých lázní.

150 km

Hana Maierová 
náměstkyně hejtmana

Resort cestovního 
ruchu, památkové 
péče a kultury



Liberecký kraj v číslech
Počet obyvatel 438 600

Rozloha 3 163 km2

Počet obcí 215

Počet měst 39

Příjmy LK celkem 7 456 108 tis. Kč

Mandatorní výdaje 1 691 396 tis. Kč

Výdaje na dopravní 
obslužnost

514 150 tis. Kč

Liberecký kraj

Výdaje na příspěvkové 
organizace

825 854 tis. Kč

Počet příspěvkových 
organizací

90

Zadluženost 1 152 186 tis. Kč

Délka silnic v LK 2 412 km

Celková délka silnic  
pod správou kraje

2 078 km

Nevyhovující a havarijní 
stav komunikací   
II. a III. třídy  
pod správou kraje

1 105 km

LIBEREC

Chrastava

Frýdlant

Železný Brod

Semily
Turnov

Jilemnice

Jablonné
v Podještědí

Jablonec
nad Nisou

Lomnice
nad  Popelkou

Tanvald

Stráž
pod Ralskem

Hejnice

Nové Město
pod Smrkem

HarrachovČeská Lípa

Český Dub

Doksy

Nový Bor

Mimoň

Hrádek
nad Nisou

 � Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje
Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III
tel.: +420 950 470 111 
e-mail: spisovna@hzslk.cz

 � Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 218 511 
e-mail: sekretariat@zzslk.cz

 � Policie ČR – Krajské ředitelství 
policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1
tel.: +420 974 461 111 
e-mail: krpl.podatelna@pcr.cz

 � Celní úřad Liberec
České mládeže 1122, 460 06 Liberec 6
tel.: +420 485 218 203
e-mail: culiberec@cs.mfcr.cz,  
posta1063@cs.mfcr.cz

 � Finanční úřad pro 
Liberecký kraj
1. Máje 97, 460 02 Liberec
tel.: +420 485 211 111
e-mail: podatelna2600@fs.mfcr.cz

 � Katastrální úřad pro 
Liberecký kraj
Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec 1
tel.: +420 485 341 400
e-mail: ku.liberec@cuzk.cz

 � Pozemkový úřad Liberec
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
tel.: +420 485 246 341
e-mail: pu_liberec@mze.cz

 � Český statistický úřad  
Krajská správa Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 110 223
e-mail: infoservislbc@czso.cz

 � Český báňský úřad 
Obvodní báňský 
úřad v Liberci
Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 340 928
e-mail: podatelna.liberec@cbusbs.cz

 � Úřad práce ČR 
Krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 
460 01 Liberec 
tel.: +420 485 236 111
e-mail: podatelna@lb.mpsv.cz

 � Česká správa sociálního 
zabezpečení
Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 236 111 
e-mail: posta.lb@cssz.cz

 � Český červený kříž – Liberec
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 
tel.: +420 485 101 091
e-mail: ccklib@cck-liberec.cz

 � Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
tel.: +420 485 105 111
e-mail: posta@khslbc.cz

 � Česká obchodní 
inspekce, pracoviště 
inspektorátu Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 
460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 244 326

 � Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Liberecký kraj – 
Inspektorát Liberec
Ostašovská 521, 460 11 Liberec
tel.: +420 485 103 871 
e-mail: insp.liberec.kvsl@svscr.cz

Důležité kontakty



Kontakty

 � ADRESA / E-MAILY

 � Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2

 � Krajský úřad  
Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2

 � podatelna 
FAX: 485 226 444

 � sekretariát hejtmana 
TEL: 485 226 301 
FAX: 485 226 330

 � sekretariát ředitele KÚ LK 
TEL:  485 226 469  
FAX: 485 226 362 

 � TELEFON

485 226 111 

 � ID datové schránky 
c5kbvkw

 � ÚŘEDNÍ HODINY
 � Krajský úřad  
Libereckého kraje 
pondělí  8.00 – 17.00 
středa  8.00 – 17.00

 � Kontaktní centrum 
pondělí a středa 7.00 – 18.00 
úterý a čtvrtek 7.00 – 17.00 
pátek  7.00 – 16.00

 � obecný kontaktní e-mail 
info@kraj-lbc.cz

 � kontaktní centrum KÚLK 
kc@kraj-lbc.cz

 � elektronická podatelna 
podatelna@kraj-lbc.cz

 � tiskový mluvčí 
jiri.langer@kraj-lbc.cz

 � Podatelna 
pondělí 7.00 – 17.00 
úterý 7.00 – 16.00 
středa  7.00 – 17.00 
čtvrtek 7.00 – 16.00 
pátek 7.00 – 15.00


