
                                   Z á z n a m 
 

z 9.  setkání projektového týmu  konané dne 13.2.2014 

 

 

 

 
 
Místo: 
 

 
budova MML, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, zasedací místnost 10 
  

Přítomni: 

 
   
Omluveni: 
 

 
Ing. Franců, paní Fričová, Mgr. Král, Ing. Pastva, pan Popp, paní 

Roncová, Ing. Šilarová, Ing. Štefanová, Ing. Kolářová, Ing. Prášilová, 

Ing. Rutkovský 
 
Bc. Kovačičin, Ing. Rašín 

 

Program jednání: 
1. Projednání poslední verze návrhové části Aktualizace strategie 

rozvoje SML 2014 - 2020 pro Komisi pro komisi pro rozvoj a 

strategické plánování a následně pro hodnotitele SEA 
 
Ing. Prášilová uvedla, že předložený pracovní materiál „Návrhová část aktualizace strategie 

rozvoje SML 2014 – 2020“ zahrnuje úpravy, které jsou výsledkem připomínkování 

dokumentu ze strany jednotlivých vedoucích odboru, vedení města a Agentury regionálního 

rozvoje, kdy cílem bylo zejména odstranění duplicit a revize struktury návrhové části. 

Současně pak je tato verze i výsledkem společného projednání pracovníků odd. rozvojové 

koncepce a odborníků ke každé dané oblasti s náměstkem primátorky, Ing. Jiřím 

Rutkovským. 

Po projednání materiálu v projektovém týmu bude tento dále předložen Komisi pro rozvoj a 

strategické plánování a poté předán hodnotiteli SEA. 

Dále Ing. Prášilová upozornila na přijaté drobné úpravy textu v části vize, globální cíle a 

strategické cíle. 
 
Poté členové projektového týmu postupně probrali všech pět kapitol strategických cílů (A. 

Konkurenceschopná ekonomika a podnikání, B. Kvalita života, C. Životní prostředí a veřejná 

prostranství, D. Udržitelná mobilita a technická infrastruktura, E. Veřejná správa a občanská 

společnost, územní spolupráce). 

Projektovým týmem navržené a přijaté úpravy: 

Strategický cíl A. Konkurenceschopná ekonomika a podnikání: 
 
 v A 2.2. nově doplněno: A 2.2.3 Podpora nevyužitých budov a areálů (areál bývalých 

LVT, atd.) 
 

 v A 5.1. upraveno znění A 5.1.2 takto:  

A 5.1.2 Vytvoření podmínek pro práci odborné pracovní skupiny složené z klíčových 

aktérů v oblasti cestovního ruchu napříč sektory  
 
 v A 5.2 upraveno znění A 5.2.5 takto:  

A 5.2.5 Spolupráce a posílení významu Liberce v Turistickém regionu Jizerské hory, 

v Libereckém kraji a v Euroregionu Nisa 
 
 v A 6.1 upraveno znění A 6.1.7 takto:  

A 6.1.7 Kvalitní orientační systém, značení a marketing turistických tras (například 

SchweizMobil) 
 

 



 v A 6.2 došlo ke  spojení původní A 6.2.1 a A 6.2.2  do nového znění  A 6.2.1 takto :  

 A 6.2.1 Příprava komplexních turistických produktů včetně balíčků pro jednotlivé 

cílové skupiny (ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou) 

Původní  A 6.2.3  byla  přečíslována na A 6.2.2. 
 

 v A 6.3 nově doplněno A 6.3.4 Podpora mezinárodního festivalu "Mateřinka" 

 

Strategický cíl B. Kvalita života: 
 
 v B 7.1. upraveno znění B 7.1.1 takto:  

B 7.1.1 Budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro kulturu (divadlo F. X. 

Šaldy, Malé divadlo, Naivní divadlo, Krajská vědecká knihovna Liberec, Oblastní 

galerie, Severočeské muzeum, Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 

kulturní domy, koncertní síť atd.) 
 

 v B 7.1 upraveno znění B 7.1.2 takto:   

B 7.1.2 Budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro sport (Sportovní areál 

Ještěd, Sportovní areál v Jeronýmově ulici, Svijanská aréna, školní hřiště, sportovní 

haly, sportovní hřiště, fotbalový stadion, krytá hala pro skateboarding, bike park, 

sportovní hala s hledištěm, Plavecký bazén Liberec, Skate Park Liberec, Rekreační a 

sportovní areál Vesec atd.) 
 
Strategický cíl C. Životní prostředí a veřejná prostranství:  projednáno bez úprav 
 
 
Strategický cíl D.  Udržitelná mobilita a technická infrastruktura:  projednáno bez úprav 
 
 
Strategický cíl E. Veřejná správa a občanská společnost, územní spolupráce: 
 
 v E 1.3 doplněna nově Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb včetně 

úpravy číslování od E 1.3.10 takto: 

E 1.3.10 Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

E 1.3.11 Zpracování Zdravotní politiky SML   

E 1.3.11 Zpracování koncepce rozvoje bydlení  

E 1.3.12 Zpracování záměru bezbariérových tras 
 

 v E 3.4 spojeny a textově upraveny původní E 3.4.1 a E 3.4.3 včetně přečíslovaní takto : 

E 3.4.1 Zkvalitnění fungování Integrovaného záchranného systému a spolupráce 

složek IZS a pracovníků krizového řízení (pravidelné školení a výcvik složek 

IZS) 

E 3.4.2 Zajištění udržitelného zázemí a zkvalitnění vybavení složek  IZS 

(zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, Policie ČR, SDH, 

Městská policie, Český červený kříž, Armáda České republiky) 

E 3.4.3 Vytvoření jednotného systému protipovodňových opatření ve spolupráci 

s okolními obcemi ve smyslu prevence i varování 

 

 

 

 

V Liberci dne:      14.2.2014 

Zapsala: Salomonová Ověřil: Štefanová 

    



 


