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Tisková zpráva 
Liberečané určí deset největších  

problémů města 

Co v Liberci funguje na jedničku a co si naopak zaslouží větší pozornost? Liberečané budou mít opět 

příležitost diskutovat o tom s odborníky a politiky a určit deset největších problémů města Liberec, 

na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. Veřejné fórum se uskuteční v úterý 22. listopadu od 

17.00 hodin ve velkém sále Oblastní galerie Lázně v Liberci.  

„Veřejné fórum by mělo začít probíhat každoročně, je součástí snahy co nejvíce zapojit samotné 

Liberečany do rozhodování o našem městě, zejména jeho rozvoji,“ zve na akci náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. „Nepůjde o žádnou přednášku, ale spíše neformální 

a pracovní setkání, u jednotlivých stolů budou s občany diskutovat politici z vedení města i pozvaní 

odborníci,“ dodal. 

Úvod setkání bude patřit vyhodnocení top desítky problémů, které byly definovány v roce 2012 při 

přípravě Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020. Mezi nejpalčivější 

problémy občané zařadili zejména nepořádek ve městě, slabou cyklo-infrastrukturu, problematické 

parkování apod. Na základě těchto problémů město již realizuje několik projektů a změn pro lepší život 

obyvatel města. „Nejen z těchto výstupů už víme, jaké nejpalčivější problémy nás Liberečany trápí a ty 

nejvážnější také řešíme prioritně. Bavíme se o stále stejných tématech, jako je nedostatečný úklid ve 

městě, nedostatek parkovacích míst, dostupnost vzdělávání atd.,“ zmínil primátor Liberce Tibor 

Batthyány.  

Účastníci fóra se budou moci zapojit do diskuzí u kulatých stolů v následujících oblastech: veřejný 

prostor, životní prostředí, sociální služby, zdraví, školství a volný čas či doprava v Liberci. Kromě 

těchto oblastí zde bude speciální stůl pro mladé Liberečany. Celkovým hlasováním všech účastníků 

bude poté vybráno deset největších problémů města. Před samotným předáním problémů k řešení 

vedení města budou ještě ověřeny anketou na webových stránkách města. 

Problémy zejména v oblasti majetku města vyjmenoval náměstek primátora Tomáš Kysela. Za velký 

problém považuje to, že se doposud nikdo koncepčně nezabýval brownfieldy v Liberci. „Nám se teď 

daří řešit areál bývalého výstaviště, kde chceme i s pomocí dotací vybudovat Liberecký Veřejný 

Technopark (LVT). Jedná se o velký projekt, který se bude skládat z několika menších projektů – 

Technické muzeum, Dílenská akademie a expozice tramvají. Věříme, že se z areálu stane turisticky 

atraktivní místo pro trávení volného času a zároveň poslouží školám a pro rekvalifikace, což oceňují 

zejména významní zaměstnavatelé v regionu,“ řekl náměstek Tomáš Kysela. Dále zmínil rekonstrukce 

komunikací. „Podařilo se nám opravit několik problematických míst. Už brzy otevřeme například část 

ulice Dr. M. Horákové, v jejíž rekonstrukci chceme v dalších letech pokračovat. Daří se nám také 

postupně zdokonalovat parkovací systém,“ uvedl. Za důležitý považuje také rozvoj volnočasového 

areálu ve Vesci a sportovního areálu na Ještědu. Právě Ještěd má díky současnému jednání 

s investorem naději, že se stane plnohodnotným lyžařským a letním areálem s celoročním provozem. 

Velký problém vidí i v dožitém plaveckém bazénu. „Připravujeme kompletní rekonstrukci. Osobně 

intervenuji u členů vlády, aby pomohli tomuto projektu. Potřebujeme bazén, který bude jednak 



vyhovovat současným normám, ale také bude po všech stránkách moderní. A myslím, že Liberečané si 

dnes již nedovedou život bez městského plaveckého bazénu představit,“ doplnil Tomáš Kysela. 

Mimo samotného fóra je pro účastníky připraven doprovodný program na téma zdravý životní styl a 

spokojenost obyvatel města. „Účastníci budou tvořit takzvanou pocitovou mapu Liberce. Ta bude 

zahrnovat místa, která působí jak pozitivně – bezpečnost, dobrý společenský život, příjemné prostředí, 

ale také negativně, třeba zanedbaná zákoutí. Pro neziskové organizace působící v Liberci jsme připravili 

soutěž o tři nejlepší mini-projekty, které získají na jejich realizaci dar 3 x 5.000 Kč,“ doplnil Jan Korytář. 

Pro účastníky akce bude zajištěno občerstvení z regionálních produktů. 
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