Záznam
z jednání Občanské poradní skupiny „Zainteresované osoby“
konané dne 21.8.2013

Místo

:

Přítomni :
Předmět jednání

budova MML, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, kancelář č. 10
viz prezenční listina
:

výsledky názorového průzkumu
co vše bylo uskutečněno, projednáno
pracovní skupiny

Výsledky názorového průzkumu – přednesl PhDr. Ing. Mička ze společnosti Agora.
Názorový průzkum proběhl ve dvou kolech v měsících květen – červenec 2013.
V současné době jsou již dotazníky zpracovány a výsledky byly projednány jak
v projektovém týmu, tak i v komisi pro rozvoj a strategické plánování.
Celkem bylo odevzdáno 795 dotazníků, z toho 605 tištěných a 190 prostřednictvím
internetu.
Poté PhDr. Ing. Mička stručně seznámil s výsledky průzkumu a současně spolu s Ing.
Štefanovou, vedoucí oddělení strategie, odkázal na webové stránky města, kde je možné se
s výsledky průzkumu podrobněji seznámit a současně tak i se všemi dalšími dokumenty
vztahující se k aktualizaci strategie města (http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/)
Vztah občanů k městu - pozitiva :
1.Příroda v okolí města, 2. Zajímavosti pro turisty i místní 3. Příležitosti pro aktivní trávení
volného času
Negativa :
1. Ekonomická situace města, 2. Zahlcení města nákupními centry,
3. Nedostatek veřejné zeleně uvnitř města, 4. Dopravní situace ve městě.
Lokální problémy, které by měl magistrát řešit: 1. Parkování pro rezidenty, 2. Úklid a
udržování pořádku na veřejných prostranstvích, 3. Údržba a rozšiřování veřejné zeleně.
Čím by se měl Liberec v budoucnu stát: 1. Městem zeleně a kvalitního životního prostředí,
2. Městem s kvalitním bydlení a službami občanům
Rizika dalšího rozvoje města : 1. Ekonomická situace města, 2. Odchod mladých lidi
z města
Co vše bylo uskutečněno, projednáno – přednesl PhDr. Ing. Pavel Mička, který
informoval o uskutečněných akcích týkající se aktualizace strategie města.
První veřejné setkání konané dne 3.12.2012 v zasedací místnosti budovy radnice. Setkání se
zaměřením na téma „Jak zlepšit život v Libereci“ proběhlo formou dvou diskuzních kol –
v prvé části byly diskutovány problémové okruhy ke kterým ve druhé části přítomní
hledali a navrhovali svá řešení.

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.
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.
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).
Druhé 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.
V následné diskuzi pan Petr Keller zmínil problematiku realizace protipovodňových opatření,
které do značné míry souvisí s vymístěním parovodu z koryta řeky Nisy. Ing. Štefanová
informovala o tom, co vše v této věci již proběhlo. Přislíbila, že otázka řešení
protipovodňových opatření nebude pominuta.
Pracovní skupiny – Ing. Štefanová, vedoucí oddělení strategie seznámila s výstupy
dosavadních činností na aktualizaci strategie města :
o schválená vize města – viz níže, vychází ze získaných podnětů o tom, jak by měl
Liberec vypadat v roce 2020 :
„Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německopolského trojzemí. Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých
a středních školách, které vychovávají všestranně připravené odborníky z různých
oborů využívající špičkové moderní technologie. Město nabízí bohatý kulturní
a společenský život stejně tak i sport a další volnočasové aktivity jak pro místní, tak
pro návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami pro
život, kvalitním životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním
stylem řízení města otevřeným spolupráci napříč všemi sektory.“
o schválené globální cíle :
- Atraktivní město pro obyvatele i turisty s funkčním žijícím centrem nabízí
dostupnou přírodu v bezprostředním okolí města i odpovídající podmínky pro
sportování a další možnosti trávení volného času.

- Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních
technologií a spolupráci s vysokými školami a výzkumnými centry. Kvalitní
a vzdělaná pracovní síla nachází ve městě odpovídající kulturní a společenské
vyžití.
- Vysoká kvalita života obyvatel města v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu
bydlení v Liberci jak pro stávající obyvatele města, tak pro nově příchozí.
- Moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi, regionem,
euroregionem stejně tak s obyvateli města, podnikatelskou veřejností, občanským
sektorem a dalšími.
o schválené strategické cíle :
Konkurenceschopná ekonomika a podnikání
Kvalita života
Životní prostředí
Udržitelná mobilita a technická infrastruktura
Veřejná správa, občanská společnost, územní spolupráce
Na zpracovanou strategii budou navazovat dílčí akční plány na konkrétní období, např. 1
nebo 2 let, které již stanoví konkrétní akce včetně jejich finančního krytí.
o Pracovní skupiny – bylo schváleno zřízení deseti tematických pracovních skupin :
1.
podnikání, věda, výzkum a inovace
2.
zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost
3.
cestovní ruch
4.
vzdělávání
5.
volný čas
6.
kvalitní veřejná správa
7.
udržitelná mobilita
8.
životní prostředí
9.
veřejný prostor
10.
technická infrastruktura.
Každá pracovní skupina se v průběhu zpracování aktualizace strategie rozvoje města sejde
celkem třikrát a postupně se bude zabývat:
 návrhem vize pro danou oblast – popisem budoucího stavu v roce 2020, problémy v
dané oblasti
 návrhem cílů – popisem konkrétních opatření, aktivit, projektů, jejichž realizací dojde
k naplnění cílů
 návrhem hodnotících ukazatelů cílového stavu.
Mezi druhou a třetí pracovní schůzkou všech PS proběhne jedna společná koordinační
schůzka zástupců všech skupin za účelem zjištění možných překryvů příp. opomenutí daných
témat. Poprvé se členové všech pracovních skupin sejdou 26.8.2013 v 15:00 hod v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice.

V Liberci dne :
Zapsala :

22.8.2013
Salomonová

Ověřil :

Štefanová

