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1 Pravidla implementace 

Nedílnou součástí řízení “Strategie rozvoje SML 2021+” (dále také SR SML) jsou “Pravidla 

pro řízení implementační části strategií”. V těchto pravidlech jsou popsány konkrétní kroky 

k úspěšnému řízení SR SML s jasnou vazbou na rozpočet města a s ním související procesy 

a projektové řízení v podmínkách města a jím zřizovaných a zakládaných organizací.  

Těmito pravidly se řídí implementace všech koncepčních dokumentů majících charakter 

strategie v kompetenci Statutárního města Liberec a Magistrátu města Liberec.  

Tato pravidla jsou závazná pro zaměstnance města zařazené do úřadu i volené 

zástupce města, kteří se zapojují do oblasti strategického řízení a plánování 

města.  

Dokument obsahuje především:  

 Roli orgánů města a magistrátu v systému strategického řízení a plánování   

 Pravidla práce se Strategie rozvoje SML 2021+ 

 Způsob monitoringu Strategie rozvoje SML 2021+ 

 Pravidla aktualizace Strategie rozvoje SML 2021+ a Akčního plánu 

 Pravidla komunikace a zapojování zainteresovaných stran 

Hlavní principy řízení SR SML:  

 Důsledný marketing a propagace tvorby strategie, stejně jako jejího naplňování 

 Systémová participace s veřejností a zapojování partnerů do aktualizace 

a naplňování strategie 

 Hledání dlouhodobé shody nad celkovým směřováním města – společné zastřešení 

z pohledu rozvojové vize 

 Systémový přístup k rozvoji města – dlouhodobá vize a za účelem jejího naplňování 

realizované projekty 

 Koordinace investic – systémová koordinace investic a koncentrace zdrojů 

 Monitoring na základě reálných dat – zavedení systému monitoringu naplňování cílů 

prostřednictvím posuzování dopadů jednotlivých projektů 

 Zdůvodňování potřebnosti strategie a projektů – ověřování, zda plní stále původní 

cíle/ověřování. To znamená pravidelný monitoring naplňování strategie a její 

aktualizace.  

 Stabilní organizační vymezení – ustavení jasné odpovědnosti za strategii uvnitř 

úřadu a u politické reprezentace a vytvoření pracovní skupiny, která bude mít na 

starosti plnění a vyhodnocování strategie včetně zapojení politiků 
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Za kontrolu naplňování a uplatňování pravidel je odpovědný odbor strategického 

rozvoje a dotací. Politickou garanci za tato Pravidla nese primátor/primátorka města, 

který kompetence související se systémem strategického řízení a plánování částečně 

deleguje na svého náměstka/náměstkyni odpovídajícího za rozvoj města. Za stabilní 

organizační vymezení pak odpovídá tajemník MML. 

1.1 Role orgánů města a magistrátu  

Kapitola obsahuje soupis organizačních jednotek vstupujících implementace strategie 

a vymezení jejich odpovědnosti a kompetencí.  

Organizačními jednotkami v procesu projektového řízení na magistrátu jsou: 

 Zastupitelstvo města 

 Vedení města 

 Řídící tým strategie  

 Odbor strategického rozvoje a dotací 

 Odvětvový odbor v roli garanta odvětvové strategie 

Zastupitelstvo 

Nejvyšší jednotka v rámci procesů organizace, mimo vlastní systém projektového řízení. 

Kompetence: 

 Schvalování rozpočtu a změn rozpočtu města 

 Schvalování koncepčních dokumentů města 

Odpovědnost: 

 Finanční stabilita a zajištění projektových aktivit 

Vedení města 

Nejvyšší jednotka v procesu programového řízení. Za funkčnost tohoto orgánu 

v podmínkách města nese odpovědnost primátor/primátorka města.  

Složení: Členové rady města a tajemník/tajemnice úřadu 
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Kompetence: 

 Schvaluje Strategii rozvoje SML 2021+ 

 Podílí se na tvorbě strategie dle gesce členu příslušející 

 Nese politickou garanci za oblasti svěřené v gesci a projednává je s ostatními 

dotčenými politickými reprezentanty 

 Iniciuje změny ve strategických dokumentech 

 Schvaluje akční plány  

 Schvaluje aktualizace a změny strategických dokumentů 

 Bere na vědomí vyhodnocení strategického dokumentu 

 Vznáší požadavky na projekty 

 Schvaluje prioritní projekty z akčního plánu   

Odpovědnost: 

 Naplňování Strategie rozvoje SML 2021+ 

Řídící tým strategie (ŘTS) 

Nejvyšší výkonná jednotka v procesu programového řízení. Hlavní role řídícího týmu 

spočívá v naplňování opatření vyplývajících ze strategie. Jedná se o výkonnou složku 

systému, která je reprezentována především vedoucími odborů, kteří strategii naplňují 

s cílem dosahování rozvoje v jim svěřené gesci.  

Složení: 

 Vybraní vedoucí odborů a klíčoví zaměstnanci 

Kompetence: 

 Podílí se na tvorbě, aktualizaci a vyhodnocování Strategie rozvoje SML 2021+ 

 Dle svěřené gesce nese odpovědnost za naplňování odvětvové strategie, jím 

garantovaného strategického cíle Strategie rozvoje SML 2021+ 

 Vznáší požadavky na projekty 

 Podílí se na evaluaci strategií 

 Iniciuje změny strategie 

 Iniciuje prioritní projekty 

Odpovědnost: 

 Naplňování strategie města 
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Odbor strategického rozvoje a dotací 

Centrální výkonná jednotka pro řízení a koordinaci strategií a projektů. Zastává zastřešující 

roli v procesu strategického a projektového řízení. Zde se shromažďují všechny městem 

řešené strategie, projektové záměry a projekty. K jednání a za účelem podpory činnosti 

odboru mohou být přizvání v relevantních případech ostatní vedoucí odborů a ředitelé 

zřizovaných a zakládaných organizací města či další zástupci města a MML/SML. 

Funkci projektové kanceláře plní vybraní pracovníci odboru strategického rozvoje 

a dotací 

Složení: 

 Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 Vedoucí oddělení rozvojové koncepce  

 Manažer oddělení rozvojové koncepce atp. 

Kompetence: 

 Dohled nad všemi strategickými dokumenty, které město realizuje 

 Odpovědnost za naplňování Strategie rozvoje SML 2021+ včetně jejího 

vyhodnocování a aktualizace 

 Monitoring naplňování Strategie rozvoje SML 21+ 

 Evaluace a vyhodnocování dopadů Strategie rozvoje SML 21+ 

 Iniciace aktualizace strategických dokumentů 

 Vedení databáze strategií  

 Vedení databáze projektů souvisejících s naplňováním strategie 

 Zadávání konkrétních úkolů vedoucím odborů a politickému vedení souvisejících 

s jejich kompetencemi v systému upraveném těmito pravidly 

 Zadávání konkrétních úkolů směrem k projektovým týmům 

 Kontrola projektových týmů 

Odpovědnost: 

 Spolupráce při tvorbě Projektového týmu, revize členů v týmu 

 Průběžně sleduje a spravuje informační databázi projektů a její naplňování během 

realizace konkrétního projektu 

 Metodická podpora jednotkám zapojeným do oblasti strategického řízení 

a plánování 

 Reporting směrem k vedení města o stavu naplňování Strategie rozvoje SML 21+ 
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1.2 Pravidla monitoringu a aktualizace SR SML 2021+ a Akčního 

plánu 

Kapitola obsahuje popis postupů souvisejících s monitoringem a aktualizaci Strategie 

rozvoje SML 2021+. 

 

Obrázek 1 – Hlavní aktéři systému 

   

 

Obrázek 2 – Aktualizace akčního plánu 

V rámci rozpočtového procesu alokuje každoročně město a jeho volené orgány předem 

stanovenou částku na naplňování opatření/projektů vycházejících ze strategie. To stejné 

se odehrává rovněž na úrovni rozpočtového výhledu, kdy město stanoví jasné mantinely 

na finanční prostředky dle účelu využití ve struktuře:  

 Výdaje na naplňování opatření vycházejících ze strategie města 

 Výdaje na spolufinancování projektů spolufinancovaných z externích zdrojů 

financování 

 Výdaje na opravu a údržbu majetku města 

Ostatní postupy se řídí zákonem 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, interními 

pravidly pro rozpočtový proces a jednání volených orgánů města. Sběr námětů od občanů 

probíhá na veřejném fóru a v rámci participativního rozpočtu.  
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Obrázek 3 – Vyhodnocení strategie – plnění indikátorů 

Implementace strategie vychází z principů projektového řízení s vazbou na neustále 

vyhodnocování důvodu realizace projektů a posuzování jeho přínosů. Celý systém by měl 

být pružný a schopen reagovat na změny vstupních podmínek.  

U každého z opatření by mělo dojít k přesné definici měřitelných ukazatelů přínosu z jeho 

realizace navázaných na celkovou architekturu indikátorové soustavy.  

 

Obrázek 4 – Aktualizace strategie 

V rámci naplňování koncepce může docházet k doplňování, nahrazování, rušení a ke 

změnám opatření. Tyto změny by měly vycházet ze zhodnocení aktuálních potřeb města 

v oblastech dotčených touto koncepcí.  

Strategický plán je aktualizován jedenkrát za dva roky na základě revize základních 

ukazatelů stanovených pro indikátorovou soustavu Strategie rozvoje SML 2021+.  
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Za aktualizaci strategie a akčního plánu odpovídá Odbor strategického rozvoje a dotací, 

kde se sbíhají informace o projektech, stejně jako vstupy pro hodnocení naplňování 

indikátorů a data relevantní pro zdůvodnění indikátorů.  

 

Obrázek 5 – Tematická strategie 

Za naplňování, aktualizaci a vyhodnocování odvětvové strategie, která je programovým 

dokumentem rozvoje daného odvětví odpovídá vždy vedoucí odvětvového odboru.   

Mezi schválené sektorové strategické dokumenty, které město vytváří a zavazuje 

se k jejich naplňování, patří: 

 Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) 

 Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec 2020–2030 

 Plán prevence kriminality na roky 2020–2022 

 Plán odpadového hospodářství SML 

 Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020–2022 

 Tematický akční plán pro oblast bydlení, bezpečnosti a občanského soužití Liberec 

2020–2022 

 Komunitní plán služeb v sociální oblasti SML na období let 2018–2022 

 Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – městské povrchy 

 Koncepce sociálního bydlení SML 2019–2022 

 Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 

 Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 

https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/lokalni-partnerstvi/tap-byd_bez_lbc_29_4_s_vyjadrenim.pdf
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/lokalni-partnerstvi/tap-byd_bez_lbc_29_4_s_vyjadrenim.pdf
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 Strategický rámec MAP pro ORP Liberec (2016)  

 Místní plán inkluze města Liberce 2019–2021 

Aktuálně jsou rozpracované následující sektorové strategie: 

 Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030 (SUMP) 

 Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Liberec 

 Strategie rozvoje kultury 2021–2028 
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2 Implementační část 

Dokument obsahuje konkrétní východiska a rámec pro implementaci Strategie rozvoje SML 

2021+ a představuje konkrétní projekty a měřitelné ukazatele, kterých chceme realizací 

strategie dosáhnout s cílem zlepšit kvalitu města pro jeho uživatele.  

Dokument obsahuje:  

 Prioritní programy města 

 Akční plán (Příloha 2) 

 Soubor indikátorů 

 

Indikátory budou vyhodnocovány a případně revidovány každé dva roky, akční plán 

vyhodnocován a aktualizován každý rok a prioritní projekty/programy vyhodnocovány 

jedenkrát ročně, ale aktualizovány budou pouze dílčí projekty.  

Tento dokument je závazný pro zaměstnance města zařazené do SML a MML 

i volené zástupce města, kteří se zapojují do oblasti strategického řízení 

a plánování města.  

Za kontrolu naplňování a uplatňování pravidel je odpovědný odbor strategického 

rozvoje a dotací. Politickou garanci za tato pravidla nese primátor/primátorka města, 

který kompetence související se systémem strategického řízení a plánování částečně 

deleguje na svého náměstka/náměstkyni odpovídajícího za rozvoj města. Za stabilní 

organizační vymezení pak odpovídá tajemník SML. 

 

2.1 Prioritní programy města 

Kapitola obsahuje výčet strategických rozvojových programů na území města. Programy 

jsou složeny z dílčích projektů. Rozvojovým programem je pro účely tohoto dokumentu 

myšlen soubor jednotlivých projektů se strategickým dopadem na rozvoj města v delším 

než střednědobém časovém horizontu.  

Tyto programy jsou souborem rozvojových plánů města s nejvyšší prioritou. Většinou se 

jedná o programy, které dobou svou realizace přesahují horizont střednědobého plánu 

a jejich plné naplnění může sahat i za rok 2030, do kdy je plánováno naplňování Strategie 

rozvoje SML 2021+. 

V dalším textu je uveden soupis programů. Pořadí programu není určováno prioritou, ale 

pořadím s vazbou na strategické cíle uvedené v návrhové části strategie.  



 

11 
 

Prioritní programy rozvoje města:  

1. Rozvoj kvality vzdělávání – kvalita a kapacita školství (specifický cíl 1.1) 

2. Podpora výstavby nových bytů (Papírové náměstí, Textilana, Kunratická, Perštýn, 

tiskárny a městské proluky), bydlení pro mladé, rozvoj dostupného městského 

bydlení (specifický cíl 3.1) 

3. Revitalizace přehrady Harcov a proměna na Central Park Liberec (specifický cíl 3.2) 

4. Vybudování náplavky u Nisy jakožto kvalitního veřejného prostoru (specifický 

cíl 3.2) 

5. Systémové propojování rozvojových záměrů Liberec – Jablonec n. Nisou jakožto 

dvojměstí (specifické cíle 3.2 a 3.6) 

6. Rozvoj dopravy v klidu, tzn. udržitelné zvyšování počtu parkovacích míst (sídliště; 

parkovací kapacity na vnitřním městském okruhu – parkování u ZUŠ, Textilana, 

Central Station, parkovací dům u KÚLK) (specifický cíl 3.3) 

7. Výstavba tramvajové tratě do Rochlice a rozvoj MHD jako efektivní a ekologické 

alternativy individuální dopravy (specifický cíl 3.3) 

8. Vybudování přestupního terminálu tzv. hrana – hrana „evropského standardu" 

(specifický cíl 3.3) 

9. Dobudování tzv. Nové Pastýřské a revitalizace Tržního náměstí (specifický cíl 3.3) 

10. URAN a jeho okolí – rekonstrukce (specifický cíl 3.6) 

11. Rekonstrukce městského bazénu a jeho okolí (specifický cíl 4.3) 

V další části textu je uvedena vazba programů na projekty uvedené v akčním plánu. Ne 

všechny programy jsou v tuto chvíli rozpracovány do podoby projektů. Samotný akční plán, 

který tvoří přílohu tohoto dokumentu, je pak širší.  
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Tabulka 1 – Seznam projektů z akčního plánu dle jednotlivých prioritních programů rozvoje města 

Cíle a projekty 

Celkové 

předpokládané 

náklady do roku 

2030 (mil. Kč) 

Návaznost 

na 

strategický 

projekt 

Cíl 1.1 

Školství Rekonstrukce ZŠ Na výběžku 31 1 

Školství Rekonstrukce ZŠ Vrchlického 140 1 

Školství ZŠ Kaplického – učebna 1,9 1 

Školství ZŠ U školy – oprava fasád a střech objektu 20 1 

Školství MŠ Stromovka - modernizace 65 1 

Školství ZŠ Ostašov – Heřmánkova – energetické úspory a modernizace 41 1 

Školství ZŠ Dobiášova – úprava foyer a dispozic objektu 10 1 

Školství ZŠ Sokolovská – modernizace kuchyně 23,5 1 

Školství ZŠ U Školy – odvlhčení a bezbariérovost objektu 32 1 

Školství ZŠ Husova – modernizace kuchyně 27 1 

Školství ZŠ Dobiášova – úprava foyer a dispozic objektu 6,5 1 

Školství MŠ Delfínek – modernizace kuchyně 10 1 

Školství ZŠ Vrchlického – modernizace elektroinstalace   1 

Školství MŠ – odstranění radonu ve vybraných objektech 11 1 

Školství MŠ Kytička – dostavba spojovacího krčku 8 1 

Školství ZŠ Vrchlického – modernizace kuchyně 15 1 

Školství Rekonstrukce ZŠ U Soudu II. stupeň 76 1 

Školství Rekonstrukce a dostavba MŠ Pastelka 20 1 

Školství Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jabloňová (ITI) 77 1 

Školství Rekonstrukce MŠ Malínek 82 1 

Školství Rekonstrukce MŠ Motýlek 21 1 
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Cíle a projekty 

Celkové 

předpokládané 

náklady do roku 

2030 (mil. Kč) 

Návaznost 

na 

strategický 

projekt 

Cíl 1.1, 3.5 

Školství ZŠ Švermova – energetické úspory 90 1 

Školství ZŠ Sokolovská – energetické úspory a modernizace 151 1 

Školství ZŠ Orlí – energetické úspory 82,5 1 

Školství ZŠ Barvířská – energetické úspory + odborné učebny 130 1 

Školství ZŠ U Soudu – energetické úspory budovy I. stupně 28 1 

Školství Energetické úspory MŠ Klášterní 5,5 1 

Školství Energetické úspory MŠ Sedmikráska 9 1 

Cíl 2.1, 3.1 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Dr. M. Horákové 20 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Orlí 15 2 

Městské bydlení Výstavba bytových domů Na Žižkově 172 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Proboštská 10 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu Dvorská 20,5 2 

Cíl 3.2 

Veřejný prostor Liberecká náplavka 50 4 

Veřejný prostor Papírové náměstí – urbanistická soutěž, územní studie 2 2 

Veřejný prostor Tržní náměstí – rekonstrukce 49,2 9 

Veřejný prostor 

Úprava předprostoru před nádražím Liberec – nový vlakový 

terminál 38 
8 

Cíl 3.2, 4.2, 4.3 

Sport a volnočasové aktivity Harcovská přehrada – cesta, osvětlení, pláže, mola 46 3 

Cíl 3.3 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Nová Pastýřská 46,5 9 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Tramvajová trať Rochlice – příprava 10 7 

Parkování 

Parkoviště Pastýřská P+R, včetně opěrné stěny a inženýrské 

sítě 30 
6 
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Cíle a projekty 

Celkové 

předpokládané 

náklady do roku 

2030 (mil. Kč) 

Návaznost 

na 

strategický 

projekt 

Chodníky Chodník a parkovací stání Hlávkova 4,3 6 

Parkování Rozšiřování parkovacích stání 30 6 

Veřejné služby Zázemí pro autobusové nádraží Uran, včetně likvidace buněk 4 10 

Parkování Regenerace sídliště Ruprechtice – Třešňová, Rychtářská 41 6 

Cíl 3.6 

Veřejné služby Rekonstrukce pláště budovy Uran 84 10 

Cíl 4.2 

Sport a volnočasové aktivity Rekonstrukce městského plaveckého bazénu 700 11 
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2.2 Akční plán 

Akční plán obsahuje soubor konkrétních projektů. Jeho tvorba a aktualizace se řídí 

kapitolou „Pravidla monitoringu a aktualizace Strategie rozvoje SML 2021+ a Akčního 

plánu“ dokumentu „Pravidla implementace Strategie rozvoje SML 2021+“. 

Akční plán obsahuje soubor projektů, které budou zahájeny nejpozději do tří let 

následujících po roku jeho schválení.  

Akční plán je vyhodnocován každoročně, na jeho naplňování jsou alokovány konkrétní 

finanční prostředky a je stanoven vždy konkrétní čas na jeho realizaci.  

U projektů, které budou zahájeny (nebo je plánováno jejich zahájení) rok od schválení 

akčního plánu je vyplňován detailní projektový záměr.  

Akční plán tvoří samostatnou přílohu tohoto dokumentu.  

2.3 Soubor indikátorů 

Kapitola obsahuje soupis indikátorů strukturovaných dle jednotlivých specifických cílů 

strategie. Indikátorová soustava městu pomáhá reportovat stav plnění cílů v oblasti 

rozvoje města.  

Indikátory a jejich naplňování bude vyhodnocováno jednou za dva roky.  

Cílové hodnoty indikátorů demonstrují konkrétní a měřitelné cíle, kterých chce město 

dosáhnout díky naplňování opatření vyplývajících ze strategie s cílem zvýšení kvality města 

pro život a pro jeho uživatele obecně. U některých ukazatelů není v tuto chvíli nastaven 

systém jejich monitoringu. Tyto bude nutné ještě s ohledem na stanovené priority 

dopracovat.  

U některých indikátorů není stanovena vstupní hodnota. To může být buď z důvodu 

irelevance vstupního zhodnocení, nebo z důvodu neznalosti vstupní hodnoty. V druhém 

případě je nutné vstupní hodnotu stanovit. V dalším textu je uveden soupis indikátorů, kde 

musí dojít ke stanovení vstupní hodnoty. V závorce je pak uvedena odpovědná organizace 

a stanoven termín.  
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Konkrétní ukazatele, kde musí dojít ke stanovení vstupní hodnoty:  

 Nárůst podílu podnikatelských subjektů v segmentech s vyšší přidanou hodnotou 

na HDP kraje (TUL a SML do 05/2022) 

 Zvýšení počtu rezidentů v centru města (architekt města do 12/2021) 

 Navýšení podílu kulturního a kreativního průmyslu na HDP města (TUL a SML do 

05/2022) 

Strategický cíl 1 – Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

Specifický cíl 1.1 – Vzdělávání  

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Navýšení kapacit mateřských škol  

Popis 
Indikátor popisuje, o kolik se zvedly kapacity v mateřských 
školách oproti stavu v roce 2020 na území města Liberec. Ukazatel 
obsahuje kapacity v zařízeních všech zřizovatelů.   

Vstupní hodnota 3 080 

Cílová hodnota 3 180 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Školský rejstřík 

 

Indikátor Navýšení kapacit základních škol  

Popis 
Indikátor popisuje, o kolik se zvedly kapacity základních škol 
oproti stavu v roce 2020 na území města Liberec. Ukazatel 
obsahuje kapacity v zařízeních všech zřizovatelů.   

Vstupní hodnota 10 066 

Cílová hodnota 10 266 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Školský rejstřík 

 

Indikátor 
Rozšiřování sítě vysokorychlostního internetu ve školách 

Popis 
Indikátor obsahuje procento škol (ZŠ, MŠ a SŠ) napojených na 
vysokorychlostní internet na území města.   

Vstupní hodnota Není definována 

Cílová hodnota 
100 % - všechny školy na území města budou pokryty 
vysokorychlostním internetem  

Termín dosažení Prosinec 2025 

Zdroj ověření Výběrové šetření mezi řediteli škol 
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Specifický cíl 1.2 – Podnikání, zaměstnání, věda, výzkum a inovace 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor 

Nárůst podílu podnikatelských subjektů v segmentech 

s vyšší přidanou hodnotou na HDP kraje 

Popis 

Indikátor obsahuje procentní navýšení HDP v odvětvích s vyšší 

přidanou hodnotou oproti stávajícímu počtu zaměstnanců 
především v primárním sektoru a zpracovatelském průmyslu. 
Nutno definovat ve spolupráci s TUL. 

Vstupní hodnota 
Není definována – nutno společně s TUL stanovit vstupní 
hodnotu v absolutním vyjádření HDP – doplní TUL a SML do 

05/2022 

Cílová hodnota 20% nárůst  

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Šetření TUL  

 

Strategický cíl 2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 

Specifický cíl 2.1 – Sociální oblast 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb  

Popis 

Indikátor popisuje, o kolik se zvedly kapacity ambulantních služeb 

oproti stavu v roce 2020 na území města Liberec. Ukazatel 
obsahuje kapacity v zařízeních všech poskytovatelů.   
 

Dle jednotlivých služeb a cílových skupin bude řešeno v rámci 
komunitního plánu. 

Vstupní hodnota 180 úvazků 

Cílová hodnota 380 úvazků 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Liberecký kraj 
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Indikátor Navýšení kapacit pobytových služeb  

Popis 

Indikátor popisuje, o kolik se zvedly kapacity pobytových služeb 

pro cílové skupiny oproti stavu v roce 2020 pro obyvatele města 
Liberec. Ukazatel obsahuje kapacity v zařízeních všech 
poskytovatelů.   
 
Dle jednotlivých služeb a cílových skupin bude řešeno v rámci 
komunitního plánu. 

Vstupní hodnota 677 

Cílová hodnota 777 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Liberecký kraj 

Specifický cíl 2.2 – Bezpečnost a krizové řízení 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Navýšení aktivních prvků bezpečnosti na území města 

Popis 
Indikátor obsahuje informace o tom, o kolik se zvýší pokrytí města 
MKDS proti stavu v roce 2020.  

Vstupní hodnota 52 kamerových bodů 

Cílová hodnota 100 kamerových bodů 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Městská policie 

 

Indikátor Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel 

Popis 
Indikátor obsahuje informace o tom, o kolik se zvýší pocit bezpečí 
obyvatel na území města.  

Vstupní hodnota Cítí se bezpečně více než 80 % dotázaných 

Cílová hodnota Cítí se bezpečně více než 90 % dotázaných 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Městská policie 

 

Indikátor Navýšení rozpočtu na výkon činnosti městské policie 

Popis 
Indikátor obsahuje cílovou hodnotu rozpočtu na činnost městské 

policie v roce 2030. 

Vstupní hodnota 76 mil. 

Cílová hodnota 100 mil. 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Městská policie 
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Indikátor Navýšení počtu strážníků městské policie 

Popis 
Indikátor obsahuje cílovou hodnotu počtu strážníků městské 
policie v roce 2030. 

Vstupní hodnota 80 strážníků 

Cílová hodnota 100 strážníků 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření Městská policie 

 

Strategický cíl 3 – Udržitelný rozvoj města 

Specifický cíl 3.1 – Bydlení 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Zvýšení počtu rezidentů v centru města 

Popis 
Indikátor obsahuje čistý nárůst počtu obyvatel bydlících v úzkém 
centru města – vymezeno vnitřním městským okruhem. 

Vstupní hodnota 0 – nutno doplnit – doplní (architekt města do 12/2021) 

Cílová hodnota 5 000 – dojde k navýšení o 5000 obyvatel 

Termín dosažení Prosinec 2035 

Zdroj ověření Matrika/signalizační data 

 

Indikátor Zvýšení počtu městských bytů 

Popis 
Indikátor obsahuje navýšení počtu městských bytů pro 
preferované cílové skupiny.  

Vstupní hodnota 1 200 

Cílová hodnota 1 480  

Termín dosažení Prosinec 2035 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Zvýšení počtu obyvatel města na 120 000 

Popis Indikátor vyjadřuje celkový počet obyvatel města.   

Vstupní hodnota 105 000 

Cílová hodnota 120 000 

Termín dosažení Prosinec 2040 

Zdroj ověření Matrika/signalizační data 
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Specifický cíl 3.2 – Urbanismus a veřejný prostor 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Budování lokálních center města 

Popis 

Indikátor obsahuje navýšení počtu revitalizovaných veřejných 

prostranství dle manuálu veřejného prostoru, které budou ze 
strany obyvatel vnímány jako přirozená centra města (městských 
čtvrtí) a budou centry nejen života za účelem trávení volného 
času, ale nabídnou rovněž dostatečný mix kultury a služeb 
s preferencí okrajových částí města a částí mimo památkovou 
zónu a zónu intenzivní péče. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 14 vybudovaných/podpořených center 

Termín dosažení Prosinec 2035 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Revitalizace veřejných prostranství, které podporují 

budování centra města 

Popis Revitalizace veřejných prostranství dle manuálu veřejného 
prostoru s celoměstským významem (Liberecká náplavka, 
revitalizace nábřeží Nisy podél cyklostezky Odra – Nisa, Harcovská 
přehrada, Sokolské náměstí, Papírové náměstí, Tržní náměstí, 

Malé náměstí, městské terasy Lucemburská ulice, revitalizace 
Šaldova náměstí, revitalizace a rozšíření pěší zóny náměstí Dr. E. 
Beneše atd.). 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 15 

Termín dosažení 2040 

Zdroj ověření SML 
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Specifický cíl 3.3 – Doprava a dopravní infrastruktura 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Zlepšení prostupnosti města a jeho severní části 

Popis 

Zhodnocení naplnění principů, územního plánu a dalších strategií 

s ohledem na budování zelených koridorů a prostupnosti či 
částečné prostupnosti města do volné krajiny podél modrozelené 
infrastruktury a odstraňování neprostupnosti území podél 
významných dopravních infrastruktur R35, železnice atd. 
 
Zelený koridor podél Nisy, podél drobných vodních toků ve městě, 
spojnice koridorů mezi Jizerskými horami a Ještědským 

hřebenem, propojení rozdělených částí města sever – jih. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 8 

Termín dosažení Prosinec 2040 

Zdroj ověření Empirické šetření 

 

Indikátor Snížení počtu mostů v havarijním stavu  

Popis 

Indikátor pomáhá hodnotit podíl mostů v havarijním stavu na 
celkovém počtu mostů v Liberci. V tuto chvíli počet mostů 
v havarijním stavu neustále roste. Cílem je stabilizovat situaci tak, 
aby v roce 2030 nebyl v havarijním stavu na území města v roce 
2040 žádný most.     

Vstupní hodnota 45 

Cílová hodnota 0 

Termín dosažení Prosinec 2035 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Zvýšení délky pochozích ploch 

Popis Indikátor hodnotí prodloužení délky pochozích ploch.      

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 10 km 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 
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Indikátor 

Zklidnění individuální automobilové dopravy v centru 

města pro pěší dopravu 

Popis 

Dojde k výraznému rozšíření pěších a obytných zón či sdílených 
prostor v centru města vymezeného městským okruhem 
s vytvořením pěší promenády mezi centrem města, vlakovým 
nádražím a Lidovými sady a pěší promenádou mezi centrem města 
a prostorem okolí Liberecké přehrady jako central parku. Zvýšení 
podílu obytných zón a sdílených prostor v dalších částech města, 
včetně sídliště.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 20 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Navýšení počtu nových parkovacích ploch mimo centrum 

města 

Popis 

Indikátor hodnotí navýšení parkovacích kapacit mimo centrum 
města, především v sídlištích v rámci programu revitalizace sídlišť 
na území města. Cílem je koncentrace parkovacích ploch a mix 

různých opatření vycházejících z prostorových a urbanistických 
principů území, manuálu veřejného prostoru a adaptační 
strategie. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 2 500 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Nové km cyklotras, cyklostezek a cyklopruhů 

Popis 
Indikátor hodnotí prodloužení cyklotras, cyklostezek a cyklopruhů 
na území města. Součástí je i bezpečnost cyklistické dopravy 
v uličním profilu.      

Vstupní hodnota 0  

Cílová hodnota 30 km 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Specifický cíl 3.4 – Technická infrastruktura 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 
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Indikátory 

Indikátor Energetická náročnost budov 

Popis 
Indikátor hodnotí procentní snížení energetické náročnosti budov 

ve vlastnictví města.        

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 2 % 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Stanovení objemu prostředků na opravy a údržbu 

technické infrastruktury 

Popis 
Indikátor stanovuje cílovou hodnotu procenta z rozpočtu města 
na opravy a údržbu majetku města.         

Vstupní hodnota 85 000 000,- Kč 

Cílová hodnota Každý rok navýšení o 20 % 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Specifický cíl 3.5 – Životní prostředí 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor 

Navýšení podílu revitalizované městské zeleně a prvků 

zelené infrastruktury 

Popis 

Indikátor obsahuje navýšení podílu revitalizované a urbanizované 
městské zeleně z celkové plochy městské zeleně na území města 
na 25 % z celkové plochy (prvky zelené infrastruktury např. 
výsadbové pásy, uliční stromořadí, zelené střechy).          

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 25 % 

Termín dosažení Prosinec 2035 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Rozšíření kanalizační sítě  

Popis 
Indikátor obsahuje rozšíření kanalizační sítě oproti stávající 
situaci o 15 %.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 15% rozšíření 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 
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Indikátor Rozšíření zásobování pitnou vodou  

Popis 
Indikátor obsahuje rozšíření vodovodní sítě oproti stávající situaci 
o 20 %.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 20% rozšíření 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Zvýšení podílu propustných ploch na území města ve 

veřejném prostoru a snížení tepelných ostrovů ve městě 

Popis 

Indikátor obsahuje procento předělaných nepropustných ploch na 
plochy propustné a propustnější (dle manuálu veřejného prostoru 
a adaptační strategie) a snížení tepelných ostrovů na území 
města. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 30% navýšení, 25% snížení tepelných ostrovů 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Zvýšení počtu nádob na bioodpad 

Popis 
Indikátor je závislý na zbudování kompostárny a znamená zvýšení 
počtu nádob na bioodpad na území města. Dopad má na lepší 
využití bioodpadu.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 200 

Termín dosažení Prosinec 2025 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Revitalizace vodních ploch a nové retenční plochy, tůně, 

suché poldry, částečné odkrývání zatrubněných toků, 

obnova původních kanálů 

Popis 

Revitalizace stávajících vodních ploch a jejich okolí dle manuálu 
veřejného prostoru, nové retenční nádrže a suché poldry, 
částečné odkrývání zatrubněných toků a potoků, tvorba nových 
prvků modrozelené infrastruktury, obnova původních kanálů, 
retence dešťových vod a zadržování na území města 
s maximalizací vsaku.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 12 

Termín dosažení Prosinec 2025 

Zdroj ověření SML 
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Specifický cíl 3.6 – Kvalitní veřejná správa 

Indikátor Udržení přijatelné výše zadlužení 

Popis 
Indikátor stanovuje doporučenou výši celkového zadlužení města, 
která se pohybuje pod hodnotou stanovenou zákonem – tzv. 

pravidlo rozpočtové odpovědnosti (max. 60 %). 

Vstupní hodnota 57,84 % (rok 2020) 

Cílová hodnota 50 % 

Termín dosažení Prosinec 2027 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor Udržení přijatelné výše dluhové služby 

Popis 
Indikátor stanovuje max. výši výdajů určených na splácení úroků 
a jistiny úvěrů města, které neohrozí finanční stabilitu města. 

Vstupní hodnota 7,2 % (rok 2020) 

Cílová hodnota Max. 15 % 

Termín dosažení Prosinec 2027 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Stabilizace zdrojů na úsporná energetická opatření 

a energetický management 

Popis 

Indikátor obsahuje navýšení prostředků na úsporná energetická 

opatření z nákladů na elektrickou energii, teplo a vodu. Vytvoření 
fondu energetických úspor. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 5 000 000,- Kč 

Termín dosažení Prosinec 2024 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Stabilizace výše finančních prostředků alokovaných na 

investice a obnovu majetku 

Popis 

Indikátor obsahuje jasné stanovení podílu investičních výdajů na 
celkovém rozpočtu města. Podmínkou je vytvoření fondu obnovy 

majetku, jehož rozdělení bude probíhat v souladu s naplňováním 
strategie města. Finance z vlastních zdrojů. 

Vstupní hodnota 236 mil. Kč (rok 2020) 

Cílová hodnota Navyšování o 10 % ročně % z rozpočtu města 

Termín dosažení Prosinec 2025 

Zdroj ověření SML 
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Indikátor Reinvestice do nájemních objektů 

Popis 

Indikátor obsahuje jasné stanovení objemu finančních prostředků, 
které budou vráceny zpět do péče o bytový fond města. Indikátor 
rovněž znamená, že 20 % z finančních prostředků vybraných na 
nájemném by mělo být ziskem města. 

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 80 % z vybraného nájmu 

Termín dosažení Prosinec 2024 

Zdroj ověření Magistrát města/správa bytů 

 

Strategický cíl 4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

Specifický cíl 4.1 – Kultura 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory 

Indikátor Počet zrekonstruovaných/nových kulturních zařízení 

Popis 
Indikátor obsahuje, kolik kulturních zařízení bude ve sledovaném 

období rekonstruováno.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 3 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Stabilizace objemu finančních prostředků na podporu 

kultury 

Popis 
Indikátor stanovuje, jaké procento z celkového rozpočtu města 
jde na dotační politiku města v oblasti kultury.   

Vstupní hodnota 6 % 

Cílová hodnota 7 % 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Navýšení podílu kulturního a kreativního průmyslu na HDP 

města 

Popis 
Indikátor stanovuje, o kolik se zvýší podíl kulturního a kreativního 
průmyslu na území kraje.   

Vstupní hodnota Stanovit společně s TUL stávající stav 

Cílová hodnota Stanoví TUL a SML, odbor kultury do 05/2022) 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření 
TUL – nutno doplnit výstupy mapování kreativního průmyslu – 

bude doplněno na základě spolupráce SML/MML a TUL do roku 

2023 
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Specifický cíl 4.2 – Sport 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory: 

Indikátor Počet zrekonstruovaných/nových sportovních zařízení 

Popis 
Indikátor obsahuje, kolik sportovních zařízení bude ve 
sledovaném období rekonstruováno.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 2 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

 

Indikátor 

Stabilizace objemu finančních prostředků na podporu 

sportu 

Popis 
Indikátor stanovuje, jaké procento z celkového rozpočtu města 
jde na dotační politiku města v oblasti sportu.   

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 7 % 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

Specifický cíl 4.3 – Volnočasové aktivity 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 

Indikátory: 

Indikátor Počet vybudovaných nových prvků infrastruktury pro 

trávení volného času 

Popis Indikátor obsahuje, kolik prvků infrastruktury pro trávení volného 
času bude ve sledovaném období rekonstruováno.  

Vstupní hodnota 0 

Cílová hodnota 30 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření SML 

Specifický cíl 4.4 – Cestovní ruch 

Garantem oblasti je věcně příslušný náměstek a za definici a reporting indikátoru odpovídá 

vedoucí příslušného odboru. 
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Indikátory: 

Indikátor Zvýšení délky přenocování 

Popis 
Indikátor znamená prodloužení průměrné délky přenocování 

oproti stávající situaci.   

Vstupní hodnota 2,3 dny 

Cílová hodnota 3 dny 

Termín dosažení Prosinec 2030 

Zdroj ověření TUL/Poplatek z ubytovací kapacity/ČSÚ 

 

Indikátor Navýšení počtu turistů 

Popis Indikátor znamená navýšení počtu turistů na území města.  

Vstupní hodnota 190 000 

Cílová hodnota 240 000 

Termín dosažení Prosinec 2025 

Zdroj ověření Statistická ročenka ČSÚ 

 

 

 

 

 

 


