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I. ÚVOD 
 

 

Jedním z hlavních úkolů každé obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a strategický plán 

je důležitým nástrojem pro rozvoj města. Město Liberec má zpracovaný strategický plán, který byl naposledy 

aktualizován v roce 2007, ale od té doby se samozřejmě změnila celá řada věcí, na které musí město při svém 

rozvoji reagovat. Město Liberec proto připravuje aktualizaci Strategie rozvoje města.  

 

Na rozdíl od předešlé verze strategického plánu se chce město v nové verzi zaměřit více na jeho zavedení do 

praxe. Znamená to například lepší propojení s rozpočtovým výhledem města, logickou provázanost 

s ostatními rozvojovými dokumenty, vyšší uplatnitelnost při získávání externích zdrojů (např. z EU fondů), 

posílení projektového přístupu při implementaci strategického řízení apod. A tou nejdůležitější změnou pak 

je otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, aby se na rozvoji Liberce mohli podílet 

skutečně všichni, kterým není osud našeho města lhostejný.  

 

Právě proto bylo připraveno toto veřejné setkání. Město Liberec tak chtělo občanům města dát 

v dostatečném předstihu možnost seznámit se plánovanou aktualizací strategického plánu a již nyní společně 

diskutovat, co obyvatele Liberce trápí. O zahájení aktualizace bude Zastupitelstvo města rozhodovat  

až na začátku roku 2013 a zatím není vypracována finální verze postupu aktualizace.  Existují zatím jen 

hlavní rysy toho, co by se mělo v příštím roce udělat, aby do přípravy aktualizované verze strategie rozvoje 

města byli zapojeni obyvatelé města a další důležití aktéři.   

 

Veřejné setkání proběhlo v pondělí 3. prosince 2012 v prostorách liberecké radnice a bylo otevřeno každému 

obyvateli města. Navíc byli na setkání cíleně zváni zástupci neziskových organizací působících ve městě. 

Veřejné setkání mělo tři cíle: (1) Hlavním cílem bylo obyvatele města informovat o připravované aktualizaci 

strategie rozvoje města. Dále (2) bylo cílem získat od diskutujících první podněty a nápady na to, jak při 

aktualizaci postupovat (Na co nezapomenout? Na co si dát pozor? atd.) a konečně (3) měli přítomní občané 

možnost sami definovat největší problémy města a k některým z nich pak také navrhnout možná řešení.      

 

Průběh veřejného setkání 

Veřejné setkání oficiálně zahájil náměstek primátorky města Liberce pan Lukáš Martin, který přítomné 

přivítal a v rozhovoru s moderátorem vysvětlit hlavní smysl a přínos veřejného setkání.  Poté promluvil 

předseda komise pro rozvoj a strategické plánování Ing. Tomáš Hampl, který vysvětlil roli tohoto poradního 

orgánu v celém procesu aktualizace. Návazně vedoucí oddělení rozvojové koncepce Ing. Dana Štefanová 

vysvětlila vývoj i zamýšlené směřování strategického plánování v Liberci a také ve stručnosti prezentovala 

výsledky ankety mezi obyvateli na téma „10 největších problémů města“.  

Poté se již občané u jednotlivých stolů nejprve zabývali aktuálními problémy města v různých oblastech. 

Následně si vybrali tu oblast, která je zajímá nejvíce a přímo diskutovali o možných zlepšeních/řešeních.  

Kromě toho měli diskutující možnost na volné kartičky napsat své podněty a nápady na téma „Jak zlepšit 

průběh aktualizace Strategického plánu města“ a také se mohli zamyslet nad mottem, které by mělo být pro 

Liberec v roce 2020 charakteristické. Veřejné setkání zakončil a shrnul náměstek primátorky Bc. Jiří Šolc.  
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Program veřejného setkání byl následující:   

17:00  Zahájení a úvodní slovo 

17:15  Představení strategického plánování v Liberci  

17:30  Prezentace ankety „10 největších problémů města“ 

17:40  I.kolo diskuse – Jak zlepšit život v Liberci 

18:00  Přestávka 

18:15  II.kolo diskuse – Jak zlepšit život v Liberci 

18:50  Shrnutí 

19:10  Závěrečné slovo 

 

Setkání se zúčastnilo přibližně 40 obyvatel města a dále představitelé města a úředníci městského úřadu. 

Celkově tak společně diskutovalo 47 účastníků u celkem 8 diskusních stolů. Celé veřejné setkání můžeme 

hodnotit jako velmi úspěšné a zklamaný mohl být pouze ten, kdo přišel na veřejné setkání s cílem pouze 

kritizovat bez konstruktivních námětů. Z bezprostředních reakcí zúčastněných a zejména z jejich ochoty  

a nadšení společně diskutovat budoucnost města a jeho problémy lze odvodit, že se celá akce setkala 

se zájmem a pochopením jak ze strany představitelů města, tak ze strany samotných občanů.  
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II.  VÝSTUPY Z  I. ČÁSTI DISKUSE -  JAK ZLEPŠIT ŽIVOT V LIBERCI      
 

Diskutující utvořili celkem 8 diskusních stolů. U každého stolu seděl obvykle minimálně jeden zástupce města 

(politik nebo úředník), který zaznamenával výstupy z diskuse u stolu. V průběhu 30 minut měli přítomní 

možnost definovat všechny možné problémy, které je ve městě trápí. Pro usnadnění práce bylo  

na připraveném formuláři definováno celkem deset problémových okruhů a dále měli diskutující možnost 

vypsat i cokoliv dalšího do kategorie „Jiné“. Výběr tematických okruhů byl odvozen od ankety na téma „10 

největších problémů města“. Každý tematický problémový okruh byl na formuláři transformován do podoby 

kýženého cíle (např. nebyla uvedena čistota města, ale čisté město). Tento způsob formulace problému je 

motivující s ohledem na následující hledání řešení. Na konci této diskusní části měli za úkol vybrat ty 

problémové okruhy, které je podle nich potřeba prioritně řešit. Za tím účelem dostali k dispozici 3 samolepky 

modré barvy, kterými mohli nalepit k jednotlivým tematickým okruhům1. Následně pak dostali ještě jednu 

červenou samolepku a s její pomocí označili tu oblast, o které chtěli diskutovat po přestávce.  

V následujícím přehledu jsou sestupně seřazeny všechny tematické okruhy podle priorit určených třemi 

samolepkami diskutujících.  

 

oblast dopravy počet samolepek 
ZELENÉ MĚSTO 13 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VE MĚSTĚ 13 
MĚSTO PEČUJÍCÍ O VZHLED MĚSTA 11 
ČISTÉ MĚSTO 10 
BEZPEČNÉ MĚSTO  10 
MĚSTO ZDRAVÉ 10 
MĚSTO KVALITNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 10 
MĚSTO CESTOVNÍHO RUCHU 9 
MĚSTO SPORTU A RELAXACE 8 
MĚSTO VZDĚLÁVÁNÍ 4 
JINÉ 5 

 

Jak je z přehledu patrné, nejvyšší prioritu mezi diskutujícími získalo zelené město a také dopravní obslužnost 

ve městě. Další největší počet bodů získalo téma města pečujícího o svůj vzhled. Celkem čtyři témata pak 

získala stejný počet samolepek a to čisté město, bezpečné město, zdravé město a město kvalitní veřejné 

správy.  

 

Podívejme se dále, co konkrétně uváděli občané u diskusních stolů k jednotlivým problémovým okruhům. 

V následujícím přehledu najdete přepsané poznámky z formulářů od všech stolů. Podněty vztahující se vždy 

k jedné tematické oblasti jsme sloučili a pro přehlednost ještě vnitřně seskupili. Pokud jsme od více stolů 

zaznamenali stejnou poznámku opakovaně, nechali jsme ji opakovaně i v přehledu, aby bylo zřejmé, jak často 

se daný bod opakoval. Pokud se někde objevila poznámka, která evidentně patřila k jiné oblasti, přiřadili 

jsme ji tam. Bylo-li to možné, stejným způsobem jsme rozřadili i podněty z kategorie JINÉ. V rámci zachování 

autenticity jsme získané poznámky a podněty jen minimálně upravovali.  

 
 

                                                
1 Diskutující mohli všechny tři samolepky nalepit k jednomu tematickému okruhu, pokud jej považovali za nejdůležitější. Nebo mohli 

své tři samolepky libovolně nalepit k více oblastem.  
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II.1.  ZELENÉ MĚSTO 

 
Péče o zeleň  

 Nedostatečná údržba, zejména v parcích, ale i malých ploch 
 Obnova zeleně 
 Kvalitní péče o zeleň 
 Obnova a údržba zeleně – není nutnost rozšiřování 

 
Konkrétní místa 

 Řešení zeleně v rámci nevyužitých prostranství 
 Zelené pásy podél vodotečí 

 
Další 

 Chybějící koncept územní studie zeleně 
 Obnovitelné a udržitelné zdroje 
 Nedostatek zeleně 

 

 
II.2. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VE MĚSTĚ  
 

Automobilová doprava 
 Znovuotevření Revoluční ulice 
 Zrušení kruhového objezdu Na bídě X Horáková 
 Car Sharing (sdílená auta, auta napůl) 
 Investice do vnitřního městského okruhu 
 Druhý přístup do průmyslové zóny Sever s návazností na Ostašov 
 Řešení vnitřního obchvatu města 
 Parkování ve městě 
 Chybí vnitřní dopravní okruh 
 Špatná možnost parkování v centru, vše je placené pro lidi, kteří nejsou stálým bydlištěm v Liberci, 

nemožnost koupit si parkovací místo 

 
Cyklodoprava 

 Nesouvislost MHD, cyklostezek, 
 Chybí propojení okrajových částí s centrem cyklistickou infrastrukturou 
 Chybí půjčovna kol –  
 Bike Sharing, 
 Bike+ride( u nádraží, Fügnerova, radnice) 
 Nedostatek cyklostezek, zejména páteřní trasy 

 
MHD 

 Nevyhovující trasování, interval a vazby MHD 
 Chceme levnější jízdné při jízdě na kratší vzdálenost 
 Dlouhé a nevhodné intervaly MHD 
 Kvalitní zastávky + zajištění úklidu (nejen v centru) 
 Menší autobusy na spec. trasy 
 Doplnění tramvajových tratí (do Rochlice….)                                  
  

Vlak 
 Vlaková dostupnost do okolních metropolí (Praha, Waršava, Wratislav) 
 Doplnění železničních zastávek (prům. zóna, Rochlice,…)             

 
Pěší doprava 

 Rozbité chodníky,  
 Chodníky nejsou bez barier. Chybné naváděcí prvky 
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 Chodníky – opravy 
 Chodníky – kvalita povrchu – bezpečnost chůze 

 
Další 

 Optimální 
 Chybí Modal split (každý rok, nebo 2 roky) 

 
 
II.3. MĚSTO PEČUJÍCÍ O VZHLED MĚSTA 
 

Konkrétní místa a problémy  
 Více péče o atraktivní lokality – viz pořádek terminál  Fügnerova  
 Omezit počet a velikost billboardů 
 Využít jámy na Perštýně a po Textilaně – ne další obchodní centrum 
 Obytné zóny pro legální jízdu na kole dětí do 10 let bez dozoru (místo zón 30) 

 
Systémové změny 

 Chybějící hlavní architekt 
 Nové projekty a stavby budovat s ohledem na názor odborníků a architektů 

 
Další 

 Pravidelnost péče o všechny kategorie zeleně, nemovitosti, komunikace, P.R. 
 Kontrola „pejskařů“ 
 Rekonstrukce městských budov 

 
 

II.4.  ČISTÉ MĚSTO 
 

Odpady 
 Dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad 
 Zvýhodnit – motivovat- třídění odpadu 
 prostory pro třídění odpadu a kompostování 
 Kontejnery – více, častěji 

 
Čistota a úklid 

 Čistota veřejných prostranství 
 Nedostatečný systém kontroly města – terénní pracovníci 
 Úklid mimo centrum, především v zimě 

 
Další  

 Zachovat levné technické služby,  
 Aktivní spolupráce města a občanů – podpora brigád 
 Trvalá udržitelnost čistého města a motivace předcházení nepořádku, třídění odpadu a recyklace 

 
 

II.5.  BEZPEČNÉ MĚSTO 
 

Bezpečnost dopravy 
 Prodloužit interval světel. signalizace na intenzivně využívaných přechodech 
 Regulace dopravy 
 Přístup k Tipsport aréně podchodem pod Fair play 
 Zlepšit bezpečnost na silnicích - oprava křižovatek 

 
Práce Městské policie 

 Navýšení počtu MP 
 Četnější kontrolu MP na ulicích 
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Konkrétní místa a problémy 

 Posílení MP – oblast Fügnerova  
 Bezdomovci, gangy na Fügnerově ul. (skupiny dětí okrádající občany ) 

 
Další 

 Chybné osvětlení – ráno tma 
 Regulace hazardu – množství heren 
 Bezpečnostní situace-chování nepřizpůsobivých 

 
 
II.6.  MĚSTO ZDRAVÉ 
 

Zdravé životní prostředí  
 Podpora moderního vytápění (nové kotle) 
 Velký hluk a zplodiny a prašnost 
 Hluková mapa- hluková osvěta, světelný smog, 
 Znečištění vzduchu z dopravy, NOx, prach 
 Kvalitní parková zeleň, voda, (potoky, rybníčky) ve městě   
 Recyklace X omezování potravy pro potkany 

 
Další 

 Soc. patologické jevy – chování nepřizpůsobivých, 
 Podpora drobných obchodníků 
 Nová nemocnice 
 

 
II.7. MĚSTO KVALITNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

Spolupráce s občany 
 Kvalitní diskuze o problémech 
 Komunikace města s jednotlivými městskými částmi – zlepšení 
 Větší zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 
 Aktivní a kvalitní komunikace s občany 

 
Práce úřadu 

 Obnovit sobotní provoz přepážek 
 Možnost rezervací časových „míst“ rozšířit 

 
Další 

 Odborníci do týmů vedení města 
 Větší kompetentnost 

 
 
II.8. MĚSTO CESTOVNÍHO RUCHU 
 

Potenciál města a okolí 
 Město nevyužívá prostředí, kulturní zázemí 
 Podpora kultury 
 Nevyužití potenciálu města a jeho okolí (sportovní zařízení, hory)   

 
Infrastruktura pro turisty 

 Informační systém pro turisty 
 Hostel pro „baťůžkáře“ 
 Napojení cyklostezky Nisa směr Německo 
 Síťování a propojování služeb a jejich poskytovatelů 
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Další 

 Větší atraktivita pro návštěvníky 

 
 
II.9. MĚSTO SPORTU A RELAXACE 
 

Konkrétní místa a problémy 
 Levné a jednoduché vybavení rekr. sport. pomůcek v lesoparcích 
 Moderní koupaliště 
 Cyklostezky, in-line areály 
 Dovybavit areál Vesec – houpačky, pískoviště, hřiště 

 
       Hřiště apod. 

 Dětská hřiště v centru města 
 Opravy školních i dětských hřišť + výstavba nových + opravy tělocvičen 

 
Další  

 Chybějící lavičky 
 Na úkor kultury je zde příliš sportovišť 
 Rozumná dostupnost sportovišť, parků a jejich likvidace (?) 

 
 
II.10.  MĚSTO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Spolupráce s Technickou univerzitou 
 Propojení TU – s výstupy města 
 Podpora a spolupráce s TUL 

 
Situace mladých lidí 

 Nové obory a služby – zaměstnanost mladých 
 Vytvořit podmínky pro uplatnění absolventů 

 
Další 

 Ekologická výchova – diverzita, větší podpora 
 Výchova k sociálnímu podnikání 
 Kvalitní diskuze o problémech 
 Fungující 

 
 
II.11  JINÉ  
 

Kultura 
 Udržitelná kultura ve městě 
 Podpora kultury 

 
  Další       

 Přesunout (rozšířit) diskusi do všech (i okrajových) čtvrtí Liberce 
 Město občanů 
 Podpora malých a středních podnikatelů 
 Podpora sociálních služeb  
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III. VÝSTUPY Z II. ČÁSTI DISKUSE - JAK ZLEPŠIT ŽIVOT V LIBERCI      
 

Na základě přidělování samolepek byly pro druhou část setkání připraveny nové diskusní stoly. Každý stůl se 

již zabýval jen jednou tematickou oblastí. Celkově bylo vyčleněno 5 diskusních stolů, u kterých diskutovalo 

celkem 36 lidí.  

 

 

Diskutující u každého stolu se již zabývali pouze vybranou tematickou oblastí a měli jasné zadání práce. 

Nejprve se zamysleli nad tím, „Co je v pořádku“ a „Co je třeba změnit“. Poté mohli sami navrhnout i možná 

řešení.   

      

V následujícím přehledu opět uvádíme přepsané poznámky z formulářů u jednotlivých stolů. Z poznámek  

od jednotlivých stolů je patrná rozdílná míra intenzity diskuze u každého stolu.  V rámci zachování 

autenticity jsme i nyní získané poznámky a podněty jen minimálně upravovali. 

 

 

III.1. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VE MĚSTĚ 

 

Co je v pořádku: 
 Střední dělící ostrůvky 
 Opravené nádraží – budova 
 Generel cyklistické dopravy 2005 

 
Co je třeba změnit: 

 Chybějící chodníky podle dopravně zatížených komunikací 
 Prodloužení pěší zóny v centru směr Muzeum 
 Nová Pastýřská – realizovat 
 Příjezd do průmyslových zón Sever a Jih 
 Jungmannova - Chrastavská – z tangenta vnitřní městský okruh 
 Dořešit P+R a B+R na nádraží (dopravní uzel) 
 Vznik nových žel. stanic (Globus,Rochlice-Zel.údolí, Doubí, Machnín) 
 Spojení okrajových čtvrtí a centra infrastrukturou pro cyklisty 
 Chybí průzkum dopravy (cyklo, pěší, IAD) 
 Budování cyklistických pruhů na zatížených komunikacích 
 Překladište kontejnerů – chybí 
 Rychlé žel.spojení do Liberce z Turnova, HK, Prahy 

Návrh řešení: 
 Pokračovat 

 
 Realizovat 

 
 Vyřešit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tematická oblast  Počet 

samolepek 

Počet diskusních 

stolů 

Počet 

diskutujících 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VE MĚSTĚ 13 1 12 

MĚSTO KVALITNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 10 1 8 

MĚSTO PEČUJÍCÍ O VZHLED MĚSTA 3  

1 

 

6 ČISTÉ MĚSTO 1 

ZELENÉ MĚSTO 2 

BEZPEČNÉ MĚSTO 4 1 7 

MĚSTO VZDĚLÁVÁNÍ 3 1 3 

MĚSTO CESTOVNÍHO RUCHU 0 0 0 

MĚSTO SPORTU A RELAXACE 2 0 0 

MĚSTO ZDRAVÉ 0 0 0 
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 Neprodávat letiště 
 Cykloobousměrky v centru města (na dopravně málo zatížených 

komunikacích) 
 Vhodné stojany na kola 
 Dopravní zklidňování ulic, města 
 (obytné zóny) 
 Spojení MHD okrajových částí vzájemně – pavučinový systém 
 (Rochlice, Doubí) 
 Rozšíření a zkapacitnění tram.tratí 
 Car sharing 

 Neprodávat 
 Rozšířit jejich síť 

 
 
 
 
 
 

 Pokračovat 
 

 
 

III.2. MĚSTO KVALITNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

Co je v pořádku: 
 Volební systém v komunálních volbách 

 

Co je třeba změnit: 

 Zvýšit kompetentnost vedení města 
 Větší spolupráce s městskými částmi(oblasti) 

 
 

 Další nezadlužování města 
 Akceptace názorů veřejnosti 

 
 Výhled rozpočtu s delším horizontem (včetně investic) 
 Vstřícnost vůči občanům 
 Vedení města, které neupřednostňuje soukromé zájmy nad 

zájmy veřejnými 
 Chybějící systém financování Sociálních služeb 
 Nepoužitelný strategický plán města a jeho nedodržování 
 Personální kapacita města (malá) + najímání externích 

firem 
 Nezávislost úřadu na politické vůli 

Návrh řešení: 

 Kurzy vzdělávání zastupitelů 
 Setkání vedení města v oblastech(mít na 

každou oblast svého úředníka – 
komunikační osoba) 
 

 Hledání metod co je veřejný zájem, 
zavedení místních referend 
 
 

 Hledání co je veřejný zájem 

 

 

III.3. MĚSTO PEČUJÍCÍ O VZHLED MĚSTA + ČISTÉ MĚSTO + ZELENÉ MĚSTO 

  

Co je v pořádku: 

 Dostatek zeleně 
 Kultivované historické jádro 
 Zelené okolí 
 Rozsah pěší zóny 

Co je třeba změnit: 

 Údržba, obnova, rozšíření využití 
 Doplnit funkční mobiliář 
 Pozitivní medializace města 
 Zintenzivnit úklid veřejných prostranství 
 Revitalizovat tok Nisy (rekreační fenomén) 
 Vnitřní okruh 

Návrh řešení: 

 

 

 



11 
 

III.4. BEZPEČNÉ MĚSTO  

 

Co je v pořádku: 

  Dobrá koordinace činností MP, PČR, neziskovek, SML 
Co je třeba změnit: 

 Doplnit stav městské policie 

 Řešit konzumaci alkoholu na veřejném prostranství 

 

 Nonstop zastavárny 

 Řešit množství heren 

 

 Podpora  preventivních programů soc. pat.jevů 

 

 Regulace počtu a umístění sběren druhotných surovin 

 Větší podpora výuky finanční gramotnosti 

 Větší podpora výuky ”O hrozbách moderní 

společnosti” 

 Větší podpora mimoškolních aktivit 

Návrh řešení: 

 Hledat zdroje mimo rozpočet města, kde nic není 

 Ošetřit vyhláškami. Zvýšit vymahatelnost a 

pracovat na ní 

 Podpořit zákon. proces (zastavárny) 

 Podpořit zákon. iniciativy  systematické regulace 

hazardu na celostátní úrovni 

 Podpořit certifikaci. Zapsání do komunitního 

plánu a strategie 

 Podpořit zákon. proces  

 Metodický pokyn pro ZŠ, výchova učitelů 

 Metodický pokyn pro ZŠ, výchova učitelů 

 Metodický pokyn pro ZŠ, výchova učitelů 

 

 

III.5. MĚSTO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Co je v pořádku: 

 Jen z podpor. Stř. EVVO 

 NNO vzdělávají 

 TUL – velký rozsah oborů 

 Dostatek ZŠ a SŠ 

 Lesní a mikro MŠ, (jazykové ,Montessori, Waldorf,) 

 ZŠ a SŠ (často chátrající objekty, hlavně tělocvičny, družiny+ volnočasové aktivity) 

 

Co je třeba změnit: 

 Rozsah EVVO – diverzita 

 

 

 

 

 Sociální výchova, provázanost “oborů” vzděl. 

 Společná odpovědnost (firem, zaměstnanců) 

 Udržet a rozvíjet vzděl. aktivity NNO 

 Málo víceletých projektů 

 Málo partnerských projektů, vzděl. cyklů, modulů 

 Nové obory, služby – zaměstnanost mladých 

 Doplňkové vzdělávání (hlavně dospělých,) 

 Operativnost a šíře “specializací” 

 Rekvalifikace, výchova ke kreativitě, iniciativě 

 

 Nedostatek MŠ (ještě několik let) 

Návrh řešení: 

 Udržet prostředky v grantových fondech 

 Víceleté a pilotní projekty- zajistit smluvně z 

rozpočtu SML 

 Výchova ke sdílení , výchova k zodpovědnosti 

 

 

 

 Málo možností pro rozvoj 

 Podporování sociálního podnikání. Variabilita 

služeb produktů sociálního podnikání.  Vzdělávání 

k manažerským dovednostem, kreativitě, 

inovacím novým produktům a službám 

(kvalita,ekol. parametry) 

 

 

 Předškoláci do ZŠ – do “prázdných tříd”, družin 
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 Informovanost o lesní a mikro MŠ (media, 

veřejnost) 

 Zlepšení komunikace ZŠ (SŠ) a rodinami 

 

 Investice do budov s cílem úspor, udržitelnost 

provozů 

 

 Rozdělování inv. financí 

 

 

 Rady škol, akce škol –Veřejně inzerované. 

Společné akce, podpora webů škol městem 

 Stanovit kriteria “spravedlnosti”, pořadníků aj. 

Zlepšení monitoring a důsledná aplikace 

indikátorů 

 Hledání nových cest financování (EPC fin. investic 

úspor) 
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IV. SHNRUTÍ 
 

Veřejné setkání lze celkově považovat za velmi úspěšné. Dostatečný počet obyvatel města si našel čas, aby 

v předvánoční době přišel a spolu se zástupci města diskutoval o problémech ve městě a jeho dalším rozvoji. 

Většina zúčastněných se také do diskuse aktivně zapojila a bylo získáno velké množství podnětů.  Stejně tak 

byla po celou dobu setkání přítomna pozitivní a tvůrčí atmosféra a několik přítomných uvedlo své kontaktní 

údaje s tím, že chtějí být i cíleně informováni o dalším průběhu aktualizace strategického plánu.     

Kromě výše uvedených problémů a návrhů na jejich řešení mohli přítomní také navrhnout různé aktivity, 

které by se měly stát součástí postupu aktualizace Strategie rozvoje městě a také navrhnout motto Liberce 

v roce 20202. 

Celkově jsme zaznamenali jen dvě připomínky na postup aktualizace a to: 

 Semináře a diskuze v jednotlivých částech města se zástupci bytových družstev a vlastníků domů – 

problémy jednotlivých městských částí 

 Využití návrhů a přikládání větší váhy názorům parlamentu mladých 

Návrhů na motto města bylo získáno více: 

 Čisté zelené město pečující o vzhled 

 Liberec – krásná slečna 

 Neustále tvořit stav člověka co zde žije jako člověk, staví stav stále jen toho, co je zde ten, co je člověk 

druhému člověku. Tvořit zde radost ze žití, nastavit směr pozitivního přístupu k tomu, co je zde život 

člověka co žije a neživoří, stavět stav důstojného života všem lidem. 

 Rok 2020 – lidé jsou zde tím, co se stane společnost – vzdělanými dodržují stavění společnosti  

na řádný život člověka, co nastaví směr toho, co zde nastoupí jako směr žití jako člověk. Nebude zde 

to, co je zde nyní bídou, ale všichni se postarají o správný život všem, co zde žijí a společným cílem 

staví život v celé společnosti. 

 Rok 2020 – lidi jsou zde jako lidé, město se stará o všechny svoje členy, nikdo netrpí, není zde 

nezaměstnanost, je zde stav lidí, co mají radost ze života, staví se zde stav lidí, co umí žít jako lidé,  

co zde nastaví vzdělání stavu společnosti a také sebe tak, aby se zde nastavilo možností a volební 

stavění se na více profesí, zástup za ty, co odpočívají, nastavení se na realizaci života. 

 

Zpráva s výstupy z veřejného setkání bude předložena RM a ZM a samozřejmě bude prezentována občanům 

města na webu města i v dalších médiích. Důležité ale je, že výstupy z tohoto setkání budou dále využity  

při samotné aktualizaci. Například to, co lidé na veřejném setkání uvedli, bude dále využito při rozpracování 

podrobnějšího dotazníku, ve kterém bude moci veřejnost říci svůj názor na další rozvoj Liberce.  

                                                
2 V dalším textu se opět jedná o doslovné přepisy 


