
 

 

               
 
 

Starosta 
 
 

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 26. 05. 2021 

Bod pořadu jednání:   
 
15. Návrh Nařízení SML, kterým se stanovuje Tarif městské 
dopravy v Liberci  
 

 

Věc:      OZV školské obvody Návrh nařízení statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif 
městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje 

  
  

Důvod předložení:                               čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky           
č. 7/2011 (Statut města Liberec) 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 19.04.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez 
připomínek návrh nařízení statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif městské 
dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, a ukládá 
starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 06/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Předkládané nařízení na základě § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  ve znění pozdějších 
předpisů a na základě zmocnění § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  Výměrem Ministerstva 
financí ČR č. 01/2021 ze dne 7.12.2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 
stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky městské dopravy 
pro tarifní zónu LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a.s.. Jízdní doklady nahrané na kartě Opuscard jsou platné ve všech linkách IDOL v tarifní zóně 
Liberec. 
 
Dokument byl tvořen formou viditelných revizí, aby bylo zřejmé, k jakým úpravám by mělo nově dojít. 
Nařízení by mělo být účinné od 1.7.2021. 
 
V souladu s ust. čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) se 
zastupitelstvo městského obvodu vyjadřuje k obecně závazným vyhláškám a nařízením obce.   
 
Návrh nařízení, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu 
veřejné dopravy Libereckého kraje, byl předložen k projednání orgánům městského obvodu v souladu 
s ust. čl. 28 Statutu města Liberec prostřednictvím tajemníka úřadu městského obvodu. 
 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou usnesením č. 156/04/2021 ze dne 
19.4.2021 vzala na vědomí bez připomínek návrh nařízení statutárního města Liberec, kterým se 
stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého 
kraje, a uložila starostovi předložit jej k projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou. 
 
 
Příloha materiálu: 
 
č. 1 – text návrhu nařízení, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného 
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje 

 
 


