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Účastníci: Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D., Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. 

 

Dotazník obcím 

Dotazník obcím by měl být stručný. Bývá problém s odezvou u jednotlivých obcí. Dotazník by např. 

měl zahrnovat: 

• kapacity a naplněnost zařízení sociálních služeb. 

• kapacity a naplněnost školských zařízení. 

 

Občanská vybavenost obcí (kulturní, sportovní zařízení, veřejné prostranství apod.) by bylo lepší 

v dotazníku obcím neřešit. 

 

GaREP do 18. 9. zašle návrh dotazníku 

 

Pracovní skupiny 

Existovaly by následující pracovní skupiny: 

• Udržitelná mobilita 

• Sociální soudržnost a zaměstnanost 

• Vzdělávání 

• Životní prostředí 

 

GaREP rámcově navrhne do 18. 9. organizace do pracovních skupin. Objednatel provede finální 

výběr. GaREP sestaví informační dopis. Objednatel vyzve aktéry ke spolupráci v rámci pracovních 

skupin. 

 

24. září proběhnou pracovní skupiny k plánu udržitelné mobility města Liberce, kterou provede 

zástupce společnosti NDCon Jan Kašík. GaREP by mohl být hostem pracovních skupin. V případě 

potřeby lze provést rozhovor s Janem Kašíkem. Uvedené by nahradilo jednání pracovní skupiny 

udržitelná mobilita. 

 



 
Cestovní ruch je důležité téma, nebyla by však pro něj samostatná pracovní skupina. V úvahu by však 

přicházela užší „focus group“ s relevantními aktéry.  

 

V úvahu přichází svolat i členy řídícího výboru již k finálnějším doporučením. Buďto v průběhu 

prosince nebo v dalším roce (nad rámec zakázky). 

 

Pracovní skupiny v průběhu období 2014–2020 nebyly příliš aktivní. Scházely se zejména žadatelé a 

členové odborů měst. V pracovních skupinách je aktivní přibližně polovina členů. 

 

Otázkou zůstává jak do pracovních skupin zahrnout i obce v zázemí. Jedním z řešení by mohlo být 

zahrnutí aktivních svazků obcí. 

 

Na podzim proběhnou pracovní skupiny k hlavním problémům a potřebám a řešením. Na jaře by bylo 

vhodné provést druhé kolo pracovních skupin ke konkrétním projektům (již mimo rámec zakázky, 

jejíž jádro spočívá v analytické části a vazbám na strategické dokumenty a doporučením pro opatření 

ITI) 

 

Koncepce 

Objednatelem byly GaREPu zaslány relevantní tematické koncepce. 

 

V metodice vymezení aglomerací existují v textové části užitečné informace. 

 

Provádí se adaptační strategie týkající se změny klimatu. 

 

Informace a data 

Objednatel zaslal relevantní data a informace, případně odkázal na relevantní tematické koncepce.  

 

Největší zaměstnavatele má v případě potřeby k dispozici úřad práce, který jednou ročně provádí 

monitoring. 

 

Různé 

V situační analýze se soustředit na podstatné věci potřebné pro analýzu problémů, rozvojových 

potřeb a potenciálu. Texty pojmout stručně doplnit o kartogramy, grafy či tabulky. 

 



 
Technická infrastruktura (hlavně kanalizace) je největší problémem v menších obcích z v zázemí 

Liberce a Jablonce.  

 

Záplavy jsou problém v Chrastavě na Frýdlantsku. 

 

Elektromobilita se v aglomeraci prozatím nerozvíjí. Nachází se zde jen jednotky elektronabíječek. 

 

K nejaktuálnějšímu tématu aglomerace patří mobilita a stárnutí populace. Životní prostředí je 

v dobrém stavu. Podařilo se vyřešit kapacity škol. 

 

Centrum Liberce se vylidňuje. Zejména komerční služby neobstávají v konkurence větších obchodních 

center. 

 

V posledních letech největším rozvojem prošly oblasti při dálnici směrem na Prahu (např. Šimonovice 

a Dlouhý most) 

 

Strategie se soustřeďuje na potenciálně financovatelná témata, obsahuje však i nefinancovatelná 

témata. 

 

Integrovanost je důležitá zejména finanční (financování jednoho problému z různých zdrojů). 

 

Klíčové jsou větší města a kraj. Významným aktérem je Kancelář architekta. 

 

Zapsal Zdeněk Šilhan, GaREP, spol. s r.o. 


