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Tisková zpráva 
Na semináři k projektům IPRM se účastníci 

dozvěděli i další plány organizací 
 

Prohlédnout si společně prezentaci uskutečněných i ještě realizovaných projektů z IPRM Liberec – 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci, mohli lidé na konferenci, pořádané 15. října na půdě technické 

univerzity statutárním městem Liberec. Konference byla určena nejen jednotlivým organizacím, 

které na ní představily své projekty, ale také veřejnosti a zastupitelům. 

S novými stavbami, vybudovanými za podpory dotací z Evropské unie, se zevrubně seznámilo 

přibližně třicet návštěvníků konference, včetně odborné veřejnosti. Prof. Ondřej Novák přiblížil rozvoj 

technické univerzity, například rekonstrukci budov B a D nebo zateplení budovy E, a především 

představil novou budovu G liberecké univerzity. Prozradil také, jaké má univerzita investiční plány – 

nyní je třeba připravován projekt zateplení budovy C. 

Barbora Svatošová a Martin Protiva ukázali na obrázcích nově vybudované Sportovní centrum pro 

mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská v libereckých Pavlovicích. Z dalších projektů 

integrovaného plánu to byla například modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci, o 

které pohovořil ředitel muzea Jiří Křížek. Účastníci se také seznámili s projektem Obnovy kostela sv. 

Antonína Velikého nebo s Revitalizací vícefunkčního hřiště ZŠ Švermova. Karolína Šimonová zasvětila 

přítomné do toho, jak pokračuje výstavba prvního lůžkového hospice v Libereckém kraji. Podle plánu 

by měl být hotov do června roku 2015. 

 „Potěšila mne vstřícnost vedení Technické univerzity k pořádání konference IPRM. Seznámení 

s rozvojem Technické univerzity v Liberci bylo velmi zajímavé. Rozvoj vysoké školy je důležitý nejen pro 

Univerzitu, ale je také významným prvkem rozvoje města Liberce. Přínosem konference bylo také to, 

že účastníci z názorných prezentací viděli, co se v rámci tohoto IPRM udělalo i jinde,“ řekl náměstek 

primátorky Jiří Rutkovský. „Nyní na městě intenzivně připravujeme Integrovaný plán rozvoje území 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, který nabídne další možnosti využití evropských peněz pro 

rozvoj města,“ doplnil. 
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