
                Z á p i s    č.   6/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 17.6.2013 

 

Přítomni :     Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Jiří Veselka, MBA,  Ing. Robert 

Korsel, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček, Ing. Jaroslav Zámečník, 

Mgr. Michael Otta,  Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Martin Dušek, Ing. Pavlína Prášilová  

Nepřítomni : Jan Čmuchálek, prof. Ing. Ondřej Novák CSc., Ing. Martin Procházka,  

                      Ing. Dana Štefanová, Ing. Michal Vereščák 
 
 
 
Program  jednání komise : 
  
1.      Předběžné výsledky dotazníkového šetření  

2.      Výstupy z uskutečněných akcí - setkání s NNO, podnikateli a mládeží  

3.      Výstup z veřejného setkání konaného dne 28.5.2013  

4.      Výsledky odborných analýz (1. Cestovní ruch, 2. Technická infrastruktura, dopravní 

obslužnost a dostupnost, 3. Životní prostředí, veřejná zeleň a veřejný prostor, 4. Veřejná 

správa, krizové řešení, bezpečnost, hospodaření města a finanční analýza, 5. Ekonomika, 

podnikatelské prostředí, trh práce, 6. Občanská vybavenost a společnost)  

5.      Různé  

 

 

ad 1. Předběžné výsledky dotazníkového šetření       PhDr. Ing. Pavel Mička 
 
Vzhledem k zaznamenaným nedostatkům v distribuci původních dotazníků, přistoupil 

magistrát k vydání  2. edice těchto dotazníků, které jsou součástí aktuálního vydání  

Libereckého zpravodaje.  

Zatím jsou k dispozici pouze průběžné výsledky z celkem 503 dosud odevzdaných 

vyplněných dotazníků, se kterými PhDr. Ing. Mička následně členy komise seznámil.  

Ze strany respondentů byla pozitivně hodnocena příroda v okolí města a tím i dobré možnosti 

pro trávení volného času.  

Negativně byla hodnocena zejména ekonomická situace města, velké množství obchodních 

center, špatný stav vozovek a chodníků, parkování pro rezidenty, vysoké jízdné v MHD, 

zanedbané veřejné plochy (psí exkrementy) a problémová až nebezpečná místa ve města 

(např. prostor terminálu MHD ve Fügnerově ul.). Současně občané vyslovili názor na 

možnost většího podílu občanů při zásadních rozhodnutích týkajících se  města. 

Členy komise překvapil podíl obyvatel uvažujících o odstěhování z Liberce – důvodem pro 

odstěhování pak bylo uváděno zejména  špatné pracovní uplatnění ve městě. 

V otázce dalšího rozvoje města převládal názor, že v budoucnu by se měl Liberec stát městem 

zeleně a kvalitního životního prostředí. 

Průběžné výsledky názorového průzkumu mezi obyvateli Liberce, zpracované společností 

Agora CE  byly členům komise rozdány přímo na jednání komise a současně jsou přiloženy 

k zápisu. 

 

 

ad 2.  Výstupy z uskutečněných akcí - setkání s NNO, podnikateli a mládeží  

PhDr. Ing. Pavel Mička 
 
Fórum pro podnikatele  proběhlo 14.5.2013 v prostorách regionálního sdružení Euroregionu 

Nisa. Fórum bylo vedeno formou World Café   -  tři debatní stoly a tři témata : příležitosti pro 

rozvoj Liberce, rizika rozvoje města a město a podnikatelé, každý se svým moderátorem a 



zástupcem města.  U každého stolu bylo diskutováno na jedno vybrané téma, skupiny 

diskutujících se postupně u jednotlivých stolů vystřídali. 

Příležitosti rozvoje města očima podnikatelů  – oživení centra města vč. využití veřejného 

prostoru, propojení zelených ploch na okrajích města s centrem, rozvoj cestovního ruchu, 

blízkost Prahy, Německa a Polska, spolupráce s TU Liberec, větší zapojení občanů do 

rozhodování ve městě,… 

Rizika rozvoje města –  fungování veřejné správy, podcenění strategického řízení,  vylidnění 

centra města, technická infrastruktura, … 

Priority rozvoje  města - rozvoj podnikání  a spolupráce napříč sektory, centrum města, 

technická infrastruktura, ekonomická situace města,  školství, doprava,… 
 
Fórum pro neziskové organizace  proběhlo 15.5.2013 v prostorách V-klubu. Organizace byla 

obdobná jako u setkání podnikatelů, tj. diskuze formou World  Café na tří témata : příležitosti 

pro rozvoj města, rizika rozvoje města, město a NNO. 

Příležitosti rozvoje města očima NNO – spolupráce napříč sektory a budování kapacit, 

sociální služby, oživení centra, rozvoj cestovního ruchu, kvalita života obyvatel a doprava. 

Rizika rozvoje města – podceňování strategického řízení, fungování veřejné správy, 

ekonomická situace města, rozvoj města a vylidnění centra, atmosféra ve městě. 

Priority rozvoje  města – spolupráce napříč sektory,  podpora neziskových organizací, kultura 

a společenský život, sociální oblast, doprava, sport a volný čas, strategické řízení oživení 

centra, školství. 
 
Setkání se zástupci parlamentu mladých proběhlo 15.5.203 v prostorách V-klubu. 

Forma setkání byla shodná s formou použitou při veřejném setkání dne 3.12.2012 v budově 

radnice, tj. rozdělení na dvě části – v první části byly diskutovány všechny podstatné oblasti 

města s tím, že na závěr si každý zvolil své prioritní oblasti. O těchto oblastech pak byla 

vedena detailní diskuze. 

Ve druhé části pak studenti vybrané prioritní oblasti analyzovaly (odpovědi na otázky co je ve 

vybrané oblasti v pořádku a co je potřeba zlepšit). 

Prioritní oblasti – dopravní obslužnost ve městě, zelené město, město sportu a relaxace, 

bezpečné město, město kvalitní veřejné správy, čisté město, město pečující o vzhled města, 

město zdravé, město vzdělávání a město cestovního ruchu 

Souhrnná zpráva zpracovaná společností Agora CE  o průběhu a výstupech z výše uvedených 

setkání byla členům komise rozdána přímo na jednání komise a současně je přiložena 

k zápisu. 

 

 

ad. 3. Výstup z veřejného setkání konaného dne 28.5.2013         PhDr. Ing. Pavel Mička 
 
Veřejné setkání proběhlo 28.5.2013 v jídelně Krajské nemocnice Liberec. Setkání se 

zúčastnilo téměř 50 občanů. 

Rovněž toto setkání proběhlo formou dvou diskuzních kol – v prvé části byly diskutovány 

nabídnuté problémové okruhy – doprava a parkování, kultura a společenské dění, sport a 

volný čas, sociální služby + zdravotnictví a školství, čistota města a životní prostředí, 

bezpečnost, infrastruktura, pracovní příležitosti a fungování veřejné správy. Účastníci, 

rozdělení do celkem sedmi diskutujících stolů,  pak k těmto předloženým problémovým 

okruhům  uváděli jak jednotlivé problémy, tak současně hledali a navrhovali pro ně svá 

řešení. 

Účastníci veřejného setkání rovněž vybírali z předložených nabídek svoji vizi rozvoje města, 

kdy největší zájem byl soustředěn na vizi „město s kvalitním bydlením a službami 

obyvatelům“, dále  „město zeleně a kvalitního životního prostředí“ a „město s bohatým 

kulturním a společenským životem“. 



Zpráva o průběhu a výstupech z veřejného setkání  zpracovaná společností Agora CE byla 

členům komise rozdána přímo na jednání komise a současně je přiložena k zápisu. 
 
Ing. Prášilová doplnila, že veškeré získané informace z uskutečněných akcí budou využity při 

další práci na aktualizaci strategie rozvoje města a schválení jeho vize, globálních cílů a na ně 

navazujících strategických cílů.  

Informace rovněž doplnila o odkaz na možnost podívat se na krátké reportáže z výše 

uvedených akcí, které natočila Dětská televize Liberec – Filmový klub Liberec a jsou ke 

shlédnutí na web stránce města : 

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-dokumenty/strategie-

rozvoje/aktualizace-strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2013-2020/jednani-

verejnosti/verejna-setkani/ 

 

 

ad 4.  Výsledky odborných analýz (1. Cestovní ruch, 2. Technická infrastruktura, 

dopravní obslužnost a dostupnost, 3. Životní prostředí, veřejná zeleň a veřejný prostor, 

4. Veřejná správa, krizové řešení, bezpečnost, hospodaření města a finanční analýza, 5. 

Ekonomika, podnikatelské prostředí, trh práce, 6. Občanská vybavenost a společnost)  
 
Členům komise byly rozdány příslušné podklady a byli požádání o jejich prostudování. 

Shodné podklady budou postoupeny i projektovému týmu, který následně projedná a připraví 

základní návrh vize, globálních cílů, strategických cílů, strategických priorit i založení 

pracovních skupin. Výstup z jednání pracovního týmu bude následně postoupen k projednání 

a odsouhlasení  komisi pro rozvoj a strategické plánování, která v tomto případě de facto 

zastává úlohu řídícího výboru strategie. Současně byl členy komise odsouhlasen i termín 

dalšího setkání komise a to dne  15.7.2013. 

 

 

ad 5.      Různé  
 
Mgr. Otta se dotázal, jak je na tom město s přípravou na nové programové  období EU 2014 – 

2020, zejména pak ve smyslu využívání integrovaných nástrojů IPRU (Integrovaný plán 

rozvoje území).  Oproti stávajícímu  IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) dochází ke 

změně v tom smyslu, že se netýká jen města, ale aglomerace.  

Koordinaci zajistí kraj, který se na město obrátí s požadavkem na vymezení jeho aglomerace. 

Ing. Mejsnar informoval o setkání zástupců města Liberec – Jablonec nad Nisou a 

Vratislavice nad Nisou právě na toto téma. 

 

 

 
Termín dalšího zasedání komise :   15.7.2013 od 15,00 hod v zasedací místnosti č. 10 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 20.6.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 

Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      

    tajemnice komise 
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