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1. Projekt Zdravé město WHO  

 

Zdravé město WHO je mezinárodní projekt, který byl inciován a je dále 

od roku 1988 podporován a rozvíjen OSN. Jde o aktivní hnutí municipalit 

v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN. V 

rámci Evropy je do projektu zapojeno 1400 Zdravých měst. (NSZM ČR)  

Projekt představuje iniciativu místní samosprávy v rozvoji zdraví prostřednictvím politického závazku, 

institucionálních změn, budování kapacit, partnerství založeném na plánování a inovativních projektech. 

Hlavní cíl iniciativy je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy místních 

samospráv. Zdraví je problematika společná všem sektorům a místní samosprávy mají jedinečnou 

vedoucí pozici se schopností chránit a podporovat zdraví svých občanů – a tím kvalitu jejich života. 

Projekt podporuje komplexní a systematickou politiku a plánování pro zdraví se zaměřením na:  

 potřebu řešení nerovností ve zdraví a chudobě  

 potřeby ohrožených skupin obyvatel  

 participativní řízení  

 sociální, ekonomické a environmentální determinanty zdraví.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že iniciativa se netýká pouze zdravotnictví, ale hlediska zdraví obyvatel 

promítá také do ekonomických a obecně rozvojových iniciativ měst.  

Hlavní cíle projektu:  

 zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a politické agendy měst  

 podporovat iniciativy a aktivity pro zdravý a udržitelný rozvoj na lokální úrovni zdůrazňující 

zdraví, rovnost ve zdraví, principy Evropské strategie na dosažení zdraví pro všechny a Zdraví 

2020  

 podporovat mezisektorovou a participativní politiku týkající se zdraví  

 sdílení zkušeností, dobré praxe, znalostí a metod využitelných ve všech městech Evropy  

 podporovat solidaritu, spolupráci a vazby mezi evropskými městy a sítěmi lokálních organizací 

a agentur zabývajících se problematikou rozvoje měst  

 zvyšovat počet členů Evropské sítě WHO.  
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2. Místní Agenda 21  

 

Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který 

zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování 

místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi 

a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního 

prostředí na daném místě.  

Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v 

praxi. Vychází z dokumentu Agenda 21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu Země v Rio de Janeiru 

v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní roli v procesu MA21 

hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je subjektem, který iniciuje spolupráci s 

ostatními subjekty.  

MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován prostřednictvím 

zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním 

všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.  

MA21 lze zavést v rámci:  

 výkonu a provozu místní správy směřující k udržitelnosti  

 začleňováním principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů  

 

nebo provádět dalších aktivity v rámci širších společenství a celků:  

 zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova  

 poradenství, konzultační a informační činnost  

 zapojování veřejnosti do rozhodování  

 spolupráce, partnerství  

 vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu  

 měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku  

 sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI). (CENIA)  

 

Významným faktorem ovlivňující úspěšnost uplatňování principů MA21 je kvalitní veřejná správa, 

která má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na 

rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, 

efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. 

Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s konkrétními 

aktivitami úřadů územní veřejné správy. (NSZM ČR)  
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Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce 

podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012 – 2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje 

ČR na období 2010 – 2030), i na úrovni regionální (například Strategie udržitelného rozvoje 

Libereckého kraje 2006 – 2020) a na úrovni místní (v aktualizaci Strategie rozvoje statutárního 

města Liberec na roky 2014 – 2020 jsou tyto principy zakotveny). 
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3. Národní síť Zdravých měst ČR  

 

NSZM ČR je zastřešující asociací pro zdravá města, obce a regiony. 

Je certifikovaná ze strany Světové zdravotní organizace jako kvalitní 

realizační platforma v rámci ČR. Síť představuje pro členy možnost 

sdílení zkušeností a dobré praxe v nejrůznějších oblastech jejich 

rozvoje.  

Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve veřejné správě 

místní Agenda 21. Většina obcí a regionů úspěšných v uplatňování metody kvality ve veřejné správě 

místní Agenda 21 je členy NSZM. 

Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci 

v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na 

místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

Členstvím v NSZM ČR její členové vyjadřují vůli podporovat, propagovat, realizovat a rozvíjet 

dlouhodobé programy „Projekt Zdravé město WHO“ a „místní Agenda 21“, které vycházejí z 

dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN „Agenda21“.  

NSZM ČR má v současné době 130 členů, s regionálním vlivem na 2 152 měst a obcí, ve 

kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52% populace ČR). 

Kraje: Hlavní město Praha, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Vysočina.  

Města, obce: Adamov, Benešov, Benešov nad Ploučnicí, Bolatice, Bory, Boskovice, Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, Břeclav, Březina, Brno, Bystřice, Chelčice, Chrudim, Červená Voda, 

Český Brod, Dačice, Dobříš, Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Humpolec, Jesenice, Jihlava, 

Jilemnice, Kácov, Karlovice, Klatovy, Koleč, Kopřivnice, Kouřim, Krásno, Krhová, Křídla, 

Křižánky, Křižany, Krnov, Kroměříž, Letovice, Liberec, Lípa, Litoměřice, Lomnice nad Popelkou, 

Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Mšeno, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, 

Opava, Orlová, Pelhřimov, Pištín, Počátky, Poděbrady, Prachatice, Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 

10, Praha 12, Praha 15, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha – Dolní Počernice, Praha – 

Libuš, Praha – Slivenec, Přeštice, Prostějov, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Rožmitál pod 

Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Rudíkov, Sázava, Skotnice, Strančice, Strašín, Strážek, 

Šlapanice, Šternberk, Štětí, Tábor, Telč, Telnice, Třebíč, Třeboň, Turnov, Týnec nad Sázavou, 

Uherský Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, 

Velký Beranov, Věžnice, Vítkov, Vřesina, Vsetín, Vyžlovka, Zákolany, Zbyslavice, Zlaté Hory, 

Znojmo. 
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Mikroregiony: Drahanská vrchovina, Kroměřížsko, Letovicko, Novoměstsko, Prácheňsko, Střední 

Vsetínsko, Telčsko, Třebíčsko, Třemšín, Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Velkomeziříčsko-

Bítešsko, sdružení obcí Hlučínska, svazek obcí Hamr, svazek obcí regionu Třeboňsko – SORT, 

svazek obcí Větrník.  

MAS: Blanský les – Netolicko, Opavsko, Rozkvět, Vodňanská ryba.  

 

NSZM svým členům nabízí možnost získat více finančních prostředků na své aktivity 

prostřednictvím:  

 vzdělávání a poradenství zdarma  

 aktuálních a včasných informací ke zdrojům  

 podpory projektů prostřednictvím konzultací projektu s relevantním odborným partnerem  

 internetového „projektového zásobníku“ DataPlán, který umožňuje vkládání a správu 

námětů ze strany úřadu i dalších partnerů.  

 

Dále nabízí školení pro úřady v oblasti strategického řízení a mezinárodních standardů, mediální 

podporu a propagaci, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v rámci řízení města, 

strategického plánování, zavádění metod kvality a zapojování veřejnosti. 
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4. Statutární město Liberec – Zdravé město  

 

Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013. Zastupitelstvo města 

schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu Deklarace 

Zdravého města. 

 

A. Naplňování Plánu zlepšování MA21 na rok 2017 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2017 byl schválen radou města na jejím 4. zasedání dne 21. února 2017 

usnesením č. 170/2017. 

Naplňování jednotlivých bodů plánu: 

1. Udržování a informování o aktivitách MA 21 v samostatné sekci webových stránek města 

„Zdravé město Liberec“ 

V roce 2014 vznikla webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA 21, NSZM a projektu 

Statutární město Liberec – Zdravé město na adrese: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-

informace/zdrave-mesto 

Cíle pro rok 2017:  

 

Cílem pro rok 2017 bylo vytvoření nové koncepce a struktury těchto stránek tak, aby byl jejich obsah 

pro návštěvníky stránek dostatečně aktivizující, motivující a informující. Informace na stránkách budou 

i nadále průběžně aktualizovány.  

 

Indikátor:  uveřejňování informací:  ANO 

 SPLNĚNO 

Informace v dané sekci webových stránek města byly průběžně aktualizovány.  Byla aktualizována a 

zpřehledněna struktura stránky.   

 

2. Vzdělávání koordinátora 

 Cílem pro rok 2017 bylo splnit podmínky pro obhájení (obnovení) zlatého certifikátu, složení testu a 

účast na min. 1 škole NSZM ČR. Vzdělávacích aktivit se částečně účastnila i specialistka na zapojování 

veřejnosti. Koordinátorka se zúčastnila jarní a letní školy NSZM a splnila i další podmínky pro obhájení 

základního „zlatého“ Certifikátu.  

 

Indikátor:  doložená účast ANO 

SPLNĚNO 

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto
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Koordinátorka se zúčastnila jarní školy NSZM v Třebíči, která se konala v termínu 22. – 23. března 

2017 a letní školy NSZM 2017 v Moravské Třebové, která se konala 7. - 9. června 2017. Jarní školy se 

se zúčastnila i Lucie Blažková, jako specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování a asistent 

koordinátora MA21. V příloze přikládáme osvědčení o účasti koordinátorky a asistentky na těchto 

školách. 

 

3. Plánování s veřejností 

V roce 2017 bylo předpokládáno aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování – 

kulaté stoly, fórum UR/ MA 21.  

Byly realizovány tyto druhy aktivit:  

 Kulaté stoly – Kulatý stůl na téma cyklodopravy – plánování investic do této oblasti na 

následující období 

 Projednávání vybraných problémů z Veřejného fóra Zdravého města 2016 – přehrada Harcov 

 Veřejná projednávání v rámci tvorby sektorových strategií – 2 veřejná projednání k SUMF 

 Projednávání s občany k investičním projektům města – Lesní koupaliště, Terminál atd.  

 Veřejné fórum Zdravého města viz bod 6  

 

Indikátor:  realizace 2 plánovacích akcí s veřejností ANO/NE 

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

Spolupráce: koordinátorka, politik ZM, odbor rozvoje a dotací, případně další odbory 

SPLNĚNO 

4. Realizace kampaní k udržitelnému rozvoji.  

Cílem pro rok 2017 bylo realizovat minimálně 2 kampaně k udržitelnému rozvoji. Harmonogram 

mezinárodních kampaní, do kterých bylo možno se zapojit, byl následující: 

a) Světový den zdraví (duben 2017) 

b) Den Země (duben 2017) 

c) Den bez tabáku (květen 2017) 

d) Dny bez úrazu (červen 2017) 

e) Evropský týden mobility (září 2017) 

f) Dny zdraví (říjen 2017) 
 

Preferovány a realizovány byly kampaně b) a e), které byly také realizovány. 

 

1) Den Země 

 

Kampaň zrealizovalo město Liberec ve spolupráci s neziskovými organizacemi a podnikatelskými 

subjekty. Aktivity ke Dni Země probíhaly v týdnu od 21. do 26. 4. 2017. 

Zahájení kampaně proběhla úklidová akce Ukliďme Česko, o kterou je v Liberci velký zájem. Akci 

organizuje odbor ekologie a veřejného prostoru. 
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Cyklisté Liberecka zahájili 20. dubna jarní cyklojízdou kampaň „Do práce na kole“, která byla 

podpořena z prostředků Zdravého města Liberec. 

V rámci oslav proběhla v pátek 21. 4. 2017 v parku Gutenbergova Ekolympiáda, zaměřená na disciplíny 

s důrazem na ochranu životního prostředí. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi, které se 

věnují ochraně přírody, třídění odpadů nebo ekologii. Akce se zúčastnilo více než čtyři sta návštěvníků 

z řad veřejnosti a žáků libereckých základních a mateřských škol. Byl pro ně připraven bohatý program 

- rukodělné ekodílny, výroba hmyzího hotelu, ukázky správného třídění odpadů, sazenice užitkových 

rostlin, vědomostní soutěže s přírodní tématikou, pozorování přírody pod mikroskopem, sportovní 

ekodisciplíny a doprovodný program. Účastníci si mohli odnést fotografii z akce a odměnu za účast 

v Ekolympiádě - nikdo neodcházel s prázdnou. 

  

Ve středu 26. 4. 2017 proběhla v Kultivaru akce s názvem „Mý věci“. Účastníkům byl promítán 

stejnojmenný film s tématikou udržitelné výroby a spotřeby, po kterém následovala diskuse účastníků 

na toto téma.  
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Náklady celkem: 105 000,- Kč 

Náklady: Ekolympiáda (materiál a stanoviště), propagace, Do práce na kole - Cyklisté Liberecka, 

pomůcky pro kampaň Ukliďme Liberec, organizace akce „Mý věci“, propagace a medializace. 

 

Akce byla částkou 64 100 Kč podpořena z projektu Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci – 

MA21. 

 

 

Evropský týden mobility 

 

V rámci evropského týdne mobility Statutární město Liberec (SML) v roce 2017 podpořilo akce a 

aktivity, které se zaměřovaly na zvýšené povědomí o mobilitě (přepravě osob) a rizicích, které s tím 

souvisí. Zejména však prevence bezpečného pohybu chodců a cyklistů na pozemních komunikacích. 

Součástí podpořených akcí byla také propagace druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí – 

ekologická vozidla MHD, elektrokola, elektroautomobil, sdílení aut, včetně besedy na téma sílení. Další 

podpořenou akcí byla Seniorská míle pořádaná Komunitním střediskem Kontakt, zaměřená na 

propagaci zdravého pohybu seniorů. 

Seniorská míle 

"Seniorská míle" proběhla 12. září 2017, jednalo se o jubilejní desátý ročník. V letošním roce se závodu 

zúčastnilo 65 závodníků. Závod byl dlouhý přesně 1,6 km, Na prvním místě se s časem 11,4 min. umístil 

Václav Marmange, který dorazil do cíle před loňským vítězem Karlem Mudrou, který dosáhl času 12.11 

minut. Na třetím místě došla do cíle Vlasta Zimmermanová. Všichni účastníci na stupních vítězů přijeli 

z Frýdlantu. 

Na hladký průběh závodu dohlíželi pracovníci Českého červeného kříže a strážníci Městské policie 

Liberec. V rámci doprovodného programu měli senioři možnost otestovat své zdraví díky 

projektu Liberec – Zdravé město formou měření tlaku a spirometrie, tento program pro ně připravilo 

Statutární město Liberec ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. 

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
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Týden mobility s Týmem silniční bezpečnosti  

Úterý 19. září patřilo na náměstí Dr. Edvarda Beneše tradičnímu Týdnu mobility. Statutární město 

Liberec se do této evropské kampaně připojilo již počtvrté a i letos přichystalo ve spolupráci s Týmem 

silniční bezpečnosti bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Tentokrát s mottem 

"Čistá, sílená a inteligentní mobilita". 

Na náměstí před radnicí mohli návštěvníci otestovat své schopnosti v jízdě zručnosti, nasadit si "opilé" 

brýle, zjistit novinky v oblasti ekologicky šetrné dopravy (prezentováno bylo elektrokolo i 

elektroautomobil) a vidět v akci složky integrovaného záchranného systému. Nechyběli ani zástupci 

České červeného kříže a Tým silniční bezpečnosti, který připravil bezpečnostně-preventivní program se 

soutěžemi pro děti i dospělé. Celodenní program zpestřila návštěvníkům biketrialová show a ukázky 

městského parkuru. 

Týden mobility v Liberci neopomenul prezentací nových ekologických vozů ani Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, který se zapojil do celostátní kampaně zaměřené na zbavení se předsudků 

o MHD a zlepšil tak povědomí o výborné návaznosti spojů a méně finančně náročné dopravě. Příchozím 

zde byly prezentovány i  cíle v okolí Liberce dosažitelné hromadnou dopravou. 

Účastníci akce měli po celý den možnost vyjádřit se také k prioritám a opatřením připravovaných částí 

Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou se zaměřením na veřejnou dopravu a 

cyklodopravu. 
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Sharing gets you further | KULTIVAR, ul. Na Rybníčku 

Další aktivitou týdne mobility byla beseda zaměřená na sílení automobilu a kol ve městech. Zájemcům 

byla i promítnut film KOLA versus AUTA s touto tématikou. 

 

Heal the world - SKATEPARK, ul. Barvířská 

Kromě tradičního dějiště, kterým už je několik let náměstí Dr. Edvarda Beneše, se akce v rámci Týdne 

mobility 2017 konala také ve skateparku v Barvířské ulici, kde byly připraveny aktivity pro mladé.  

Na stanovištích zaměřených na dopravní bezpečnost, pokusy a kvízové otázky děti plnily jednotlivé 

úkoly a odměnou jim kromě drobných upomínkových a reflexních předmětů byla i projížďka na 

segvejích. 

 

Indikátor:  realizace 2 kampaní ANO 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM, pracovní skupina pro MA21 

SPLNĚNO 

Plánem bylo zrealizovat další kampaně v rámci projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj 

MA 21 statutárního měst Liberec. Vzhledem k časovému posunu počátku realizace projektu, souběhu 

aktivit projektu s dotačními zdroji a pozdějšímu nástupu zaměstnanců do tohoto projektu byla však 

realizace těchto kampaní přesunuta na rok 2018. 

V příloze č. 2 a 3 přikládáme plakáty z obou kampaní. 

 

5. Realizace 1 osvětové kampaně (akce) 

Pro rok 2017 byla naplánována osvětová kampaň se zaměřením 

na udržitelný rozvoj, MA21 a přenos zkušeností z jiných měst 

realizujících MA21 na pokročilejší úrovni. Akce proběhla 

v květnu 2017, lektorkou byla Dana Diváková, která má 

s realizací této metody dlouholeté zkušenosti a je blízkým 

spolupracovníkem NSZM ČR.  Cílovou skupinou byli 

pracovníci magistrátu. 
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Indikátor: realizace 1 školení (osvětové akce) na udržitelný rozvoj 

Odpovědnost: koordinátorka 

SPLNĚNO 

 

6. Pořádání fóra pro veřejnost celkovému rozvoji města podle podmínek NSZM ČR 

Z hlediska kritérií MA21 by mělo být realizováno veřejné fórum, které by mělo být následováno anketou 

největších problémů ve městě, přičemž výsledky fóra a ankety by měly být dále porovnány. 

 

Indikátor:  realizace ANO/NE 

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování, politik ZM 

Spolupráce:  koordinátorka 

SPLNĚNO 

V příloze přikládáme zápis z Veřejného fóra Zdravého města 2017 a informaci o řešení 

problémů z Veřejného fóra Zdravého města 2016. 

 

7. Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

 

Z finančních prostředků vyčleněných pro projekt Zdravé město Liberec by měla být podpořena jedna 

veřejná iniciativa, která je v souladu s principy MA21. 

 

Indikátor: podpora akce, která navazuje na konkrétní zjištěný problém v rámci ankety 10 P ANO/NE 

Odpovědnost: koordinátorka 

SPLNĚNO 

Během roku 2017 byla realizována řada aktivit, které jsou v souladu či navazují na problémy, které byly 

identifikované v rámci veřejného fóra 2016. Blíže jsou tyto aktivity popsány v informaci o řešení 

problémů z veřejného fóra v příloze č. 6. 

 

 

8. Komunikace projektu  

Pro tento rok bylo záměrem projektového týmu Zdravého města Liberec zlepšit povědomí veřejnosti, 

komisí SML, vedení města a také nevyššího orgánu samosprávy města o aktivitách tohoto projektu. Jako 

hlavní komunikační kanály jsou zvoleny: 

- Web města – liberec.cz, podstránka: Zdravé město Liberec 

- Facebook – nově vzniklý profil Zdravé město Liberec, pravidelné příspěvky o akcích, události 

(vzájemné sdílení příspěvků a událostí spolu s oficiálními Facebookovými stránkami liberec.cz 

+ Městské informační centrum) 

- Instagram – pravidelné příspěvky o aktivitách v rámci projektu + další příspěvky související 

s tématem zdravého města  
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- Venkovní reklama – realizována byla standartní propagace na výlepových plochách Rengl, 

propagačních plochách městské hromadné dopravy, ve vozidlech MHD 

- Rozhlasové spoty – spolupráce s lokálními rádii – RCL, Český rozhlas (reportáže, rozhovory, 

pozvánky na akce) 

- Televizní reklama – spolupráce s lokálními televizními stanicemi – Genus Plus, RTM televize 

(reportáže, rozhovory, pozvánky na akce), navázána byla i spolupráce s dětskou televizí 

- Propagační předměty projektu – byly pořízeny propagační předměty projektu na jednotlivé 

pořádané kampaně 

 

Odpovědnost:  specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování 

SPLNĚNO 

 

 

9. Medializace projektu v médiích 

 

Kampaně a jiné aktivity související s projektem Zdravé město budou medializovány prostřednictvím 

Libereckého zpravodaje, webových stránek města a dalších relevantních médií v souvislosti se 

zaměřením akce a cílovou skupinou. V Libereckém zpravodaji by se měly objevit min. 2 informace. 

 

Indikátor:  ke každé akci (kampaň, fórum) min. 1 informace na webových stránkách města a min. 1 

informace v Libereckém zpravodaji, kde bude zřízena pravidelná rubrika pro informace 

Zdravého města 

Odpovědnost: koordinátorka 

SPLNĚNO 

1) Medializace Dne Země: 

Propagace Dne Země a kampaně Ukliďme Česko: 

 Propagace na webových stránkách: 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-

dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/ekolympiada-aneb-den-zeme-trochu-

jinak.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-

dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/den-zeme-2017.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekologie-verejneho-

prostoru/aktuality/liberec-se-zapoji-do-akce-uklidme-svet-uklidme-cesko.html 

 

 Plakátovací plochy  

 Přímé oslovení mateřských a základních škol  

 Facebook 

 Městské informační centrum 

 Liberecký zpravodaj 04/2016, 05/2016 

 

2) Medializace Dne mobility: 

http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/ekolympiada-aneb-den-zeme-trochu-jinak.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/ekolympiada-aneb-den-zeme-trochu-jinak.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/ekolympiada-aneb-den-zeme-trochu-jinak.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/den-zeme-2017.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/den-zeme-2017.html
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Před akcí byly zvoleny rozmanité formy propagace akce tak, aby se dostala do povědomí co nejširší 

veřejnosti:  

 Plakátovací plochy 

 Městské informační centrum 

 Přímé oslovení mateřských a u základních škol 

 Liberecký zpravodaj – 09/2017 

 Facebook 

 Propagace na webových stránkách:  

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/bezpecne-mestskou-policii-

liberec.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-

dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/sumf-verejne-projednani-ve-znameni-

mezinarodniho-tydne-mobility.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-

dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/evropsky-tyden-mobility-2017.html 

 

 

3) Medializace veřejného fóra 

 Plakátovací plochy 

 Městské informační centrum 

 Liberecký zpravodaj – 09/2017, 10/2017 

 Facebook 

 Propagace na webových stránkách:  

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberecane-hledali-deset-

aktualnich-problemu-mesta.html 

o http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/deset-nejvetsich-problemu-

liberce.html 

 

10. Partnerská spolupráce (napříč sektory) 

 

Cíle pro rok 2017: 

 

V rámci kampaní a aktivit Zdravého města Liberec byla i nadále naplánována spolupráce s NNO, 

organizacemi zřizovanými městem, podnikatelskými subjekty, především v souvislosti s organizací 

kampaní.   

 

Indikátor:  spolupráce s min. 1 NNO nebo organizací zřizovanou městem a s 1 podnikatelským 

subjektem na min. 2 akcích za rok.  

Odpovědnost:  koordinátorka 

Spolupráce:  pracovní skupina pro MA21 

SPLNĚNO 

Partnerská spolupráce na Dni Země: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

 Nová Akropolis 

 Cyklisté Liberecka  

 Kultivar Liberec 

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/bezpecne-mestskou-policii-liberec.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/bezpecne-mestskou-policii-liberec.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/sumf-verejne-projednani-ve-znameni-mezinarodniho-tydne-mobility.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/sumf-verejne-projednani-ve-znameni-mezinarodniho-tydne-mobility.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/sumf-verejne-projednani-ve-znameni-mezinarodniho-tydne-mobility.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/evropsky-tyden-mobility-2017.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-strategickeho-rozvoje-dotaci/oddeleni-rozvojove-koncepce/aktuality/evropsky-tyden-mobility-2017.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberecane-hledali-deset-aktualnich-problemu-mesta.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberecane-hledali-deset-aktualnich-problemu-mesta.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/deset-nejvetsich-problemu-liberce.html
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/deset-nejvetsich-problemu-liberce.html
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 Střevlik 

 První volnočasový EKOPark Liberec, z. ú. 

 B-SOUL ACADEMY 

Podnikatelské subjekty (obecně instituce fungující v soukromém sektoru) 

 FCC Liberec   

 Daniel Hozák 

 Elektowin 

 EKO-KOM, a.s. 

 Pavel Soukup 

 

Partnerská spolupráce na Týdnu mobility: 

NNO (obecně organizace fungující na neziskovém principu): 

 BESIP 

 Tým silniční bezpečnosti  

 Cyklisté Liberecka 

Organizace zřizované městem: 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

Další subjekty: 

 Hasičský záchranný sbor 

 Policie ČR 

 Městská policie Liberec 

 Komunitní středisko Kontakt 

 Státní zdravotní ústav 

 Městská policie Liberec 

 Liberecký kraj 

 Auto napůl 

 IQ Landia 

 

11. Pravidelná aktualizace informací v Databázi MA21 

 

Cíle pro rok 2017: 

 

Koordinátorka bude pravidelně zveřejňovat informace o realizovaných aktivitách týkajících se místní 

Agendy 21, respektive aktivit z Plánu zlepšování MA21, v databázi vedené Českou informační 

agenturou životního prostředí. Plánem je rozšíření využívání Dataplánu - portál pro strategické řízení a 

udržitelný rozvoj obcí a regionů (dle aktuálního stavu strategických dokumentů a definovaných priorit 

rozvoje města). 

 

Indikátor:  zveřejňování informací – ANO/NE 

Odpovědnost:  koordinátorka 

SPLNĚNO 
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SML bylo do databáze registrováno a koordinátorka doplňovala průběžně požadované informace, aby 

mohl být sledován pokrok města v MA21. Za rok 2017 získalo Zdravé město Liberec kategorii C 

v hodnocení NSZM ČR. 

 

12. Partnerská spolupráce s městy 

 

Cíle pro rok 2017: 

Pro rok 2017 bude navázána bližší spolupráce s partnerskými městy v oblasti MA21 a životního 

prostředí – např. s městem Amersfoort, a spolupráce s městy, které aplikují metodiku MA21 na vysoké 

úrovni – např. Litoměřice (v roce 2016 probíhaly konzultace s pokročilejšími městy na akcích Národní 

sítě Zdravých měst ČR). Cílem je sdílení zkušeností formou exkurzí do těchto měst, či naopak realizací 

semináře zkušenostech MA21 v Liberci. 

 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 

 

Spolupráce s dalšími městy byla navázána na akcích NSZM ČR, v květnu proběhla exkurze do 

Litoměřic, jejímž cílem bylo sdílení dobré praxe v oblasti realizace metody MA21 a energetického 

managementu. 

SPLNĚNO 

 

13. Nastavení indikátorů udržitelného rozvoje 

 

Cílem pro rok 2017 bylo nastavení prvotní (pracovní) sady indikátorů udržitelného rozvoje. S touto 

sadou se bude nadále pracovat a bude diskutována i v rámci vzdělávacích akcí a kampaní. 

 

Indikátor:  sada indikátorů 

Odpovědnost:  koordinátorka, politik ZM 

SPLNĚNO 

Byla vytvořena prvotní sada indikátorů UR, se sadou se bude nadále pracovat v návaznosti na další 

projekty v rámci MA21, které tuto problematiku obsahují.  

 

Financování aktivit Zdravého města 2016: 

 

Na aktivity Zdravého města byly pro rok 2017 vyčleněny prostředky ve výši 200 tis. Kč, v prosinci 2016 

byl zaplacen členský příspěvek do NSZM za rok 2017 ve výši 99 tis. Kč. 

 

Další zdroje financování aktivit Zdravého města na rok 2016: 

 Dotace pro činnosti MA 21 v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje z Národního 

programu Životní prostředí ve výši 218 tis. Kč. 

 Aktivity realizované v rámci MA21 jsou zahrnuty i do projektu Zefektivnění strategického 

plánovaní a místní Agendy 21 statutárního města Liberec. 
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B Naplňování kritérií MA21 

Z hlediska kritérií MA21 byl Liberec v roce 2013 v nejnižší kategorii „zájemci“, cílem města bylo 

postupovat výše. V roce 2014 byla naplněna kritéria pro kategorii D, a některá kritéria pro kategorii C. 

Cílem pro rok 2017 bylo splnit kritéria pro kategorii C stejně tak jako v roce 2016. 

Tabulka 1: Naplňování kritérií MA21 v roce 2017 

Zájemci  

Č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2017 Komentář  

I  Zájem o zápis do 

evidence MA21  

Vyplnění registračního 

formuláře do Databáze 

MA21  

ANO/NE  ANO -  

II  Kontaktní osoba 

MA21  

Stanovení kontaktní osoby –  

zástupce právnické osoby  

ANO/NE  ANO -  

III  Zpětná vazba o stavu 

MA21  

Pravidelné potvrzení zájmu 

o evidenci v Databázi MA21  

ANO/NE  ANO -  

Kategorie D  

č.  Kritérium  Ukazatel  Limit  2017 Komentář  

1  Organizační 

struktura MA21 

Ustanovení zodpovědného 

politika pro MA21  

ANO/NE  ANO  

aktualizováno 2015 

Ustanovení koordinátora 

MA21 

ANO/NE ANO 

aktualizováno 2015 

Existence neformální 

skupiny pro MA21 

 ANO/NE ANO ustanovení formálního 

orgánu 2016 

2  Aktivní zapojování 

veřejnosti do oblasti 

plánování, a 

rozhodování (kulaté 

stoly, fóra, ...)  

Plánování s veřejností (akční 

plán nebo komunitní 

plánování)  

min. 2 

plánovací 

akce za rok  

ANO projednávání Přehrada 

Harcov, veřejné 

projednávání Lesního 

koupaliště, veřejné 

projednávání v rámci 

SUMF, Veřejné fórum 

2017 

3  Prezentace činností a 

výstupů MA21  

Aktualizace webové stránky 

s informacemi o MA 21  

Informace 

o 

aktuálních 

aktivitách 

v daném 

roce na 

webu  

ANO  Na webových stránkách 

města byly zveřejněny 

informace o plánovaných 

a realizovaných 

kampaních – Den Země, 

Týden mobility, kampaň 

Ukliďme Česko, Veřejné 

fórum, úklidové akce 

Uveřejňování zpráv o MA21 

v místních/regionálních/celo

-státních médiích 

Minimálně 

2 zprávy v 

médiích za 

každé 

pololetí 

ANO Bylo splněno – informace 

o projektu Zdravé město 

Liberec a dvou 

kampaních – webové 

stránky, Liberecký 

zpravodaj… 

4  Spolupráce/partnerstv

í sektoru veřejné 

správy, občanského 

sektoru a 

podnikatelského 

sektoru  

Společné zapojení zástupců 

občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru do 

aktivit v rámci MA21  

min. 2 

společné 

aktivity za 

rok  

ANO  Byly realizovány 2 

kampaně – Den Země, 

Týden mobility, Ukliďme 

Česko  

Kategorie C 
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č. Kritérium Ukazatel Limit 2017 Komentář 

5 Oficiální orgán 

samosprávy pro 

MA21  

Ustanovení/existence orgány 

RM/ZM pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupců 

veřejné správy, neziskového 

sektoru a komerčního sektoru 

Min. 1 

zástupce z 

každého 

sektoru 

ANO ustanovení formálního 

orgánu 2016 - Komise 

MA21 

6 Oficiálně schválený 

dokument k MA21 - 

schválení 

zastupitelstvem 

Schválení dokumentu k MA21 

zastupitelstvem města/obce 

ANO/NE ANO pozn.: byla podepsána 

deklarace, už v roce 2013, 

patří mezi vstupními 

dokumenty 

7 Informace, 

vzdělávání a osvěta 

k UR a MA21 

Pořádání osvětových kampaní 

k UR 

min. 1 

kampaň za 

rok 

ANO Den Země, Týden mobility 

Realizace osvětových akcí k 

UR, MA21 a souvisejícím 

tématům pro úřad nebo 

veřejnost 

min. 1 

osvětová 

akce za rok 

ANO Udržitelný rozvoj a MA21 

- seminář pro pracovníky 

úřadu 

8 Sledování a 

hodnocení procesu 

MA21 

Projednání roční pravidelné 

zprávy o MA21 nebo akčního 

plánu zlepšování MA21 RM 

nebo ZM 

ANO/NE ANO schváleno usnesením rady 

9 Finanční podpora 

aktivit MA21 ze 

strany samosprávy  

Schválení finanční podpory 

aktivit MA21 vyplývajících z 

kom. plánování radou nebo ZM 

min. 1x za 

rok 

ANO akce financované na 

základě podnětu občanů, 

realizace a příprava akcí 

řešících problémy 

z Veřejného fóra 2016 

(opravy silnic, řešení 

přehrady Harcov, 

opatření směrem 

k sociálním menšinám, 

azylový dům pro ženy) 

10 Pravidelné veřejné 

fórum UR/MA21 k 

celkovému rozvoji 

města  

Pořádání veřejného fóra 

UR/MA21 k celkovému rozvoji 

města/obce 

min. 1x za 

rok 

ANO Veřejné fórum k prioritám 

města – 4. říjen 2017 
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C  Přínosy projektu pro Liberec v roce 2017 

  

Pro město Liberec mělo členství v NSZM ČR v roce 2016 následující přínosy:  

 Deklarace podpory zdraví a kvality života občanů, a to zejména prostřednictvím realizace 

kampaní a medializace projektu.  

 Sdílení dobré praxe, kromě aktivit přímo souvisejících s Plánem zlepšování MA21 i pro 

strategické plánování, tvorbu projektových žádostí… Inspirace projekty a aktivitami 

realizovanými v jiných městech.  

 Projekt sloužil k PR města, byl medializován prostřednictvím webových stránek města, 

Libereckého zpravodaje, plakátů atd.  

 Školení zdarma: koordinátorka se zúčastnila jarní a letní školy NSZM ČR, čímž absolvovala 

kompletní vzdělávací cyklus týkající se metodiky Zdravého města a MA21, medializace a PR, 

projektového řízení a sdílení dobré praxe.  

 Informace o možnostech získání grantů a dotačních prostředků z různých zdrojů, které, 

pokud byly využitelné, byly přeposlány relevantním subjektům, případně uveřejněny na 

stránkách města. Včasné a relevantní informace o zdrojích využitelných pro financování aktivit 

souvisejících s MA 21 ve městech.  

 Informační systém DataPlán NSZM, který slouží pro přehledné řízení strategického rozvoje: 

je zde přehled o strategických cílech, projektech a finančních prostředcích, k čemuž se následně 

dostane široká veřejnost (s ošetřenými přístupovými právy pro vkládání informací). 

 

 

 

 

Poděkování  

Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci 

kampaní – Dne Země a Týdne mobility, a občanům města za jejich účast. 
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Seznam zkratek: 

 

ECI  Společné Evropské indikátory  

MA21  místní Agenda 21  

NNO  nestátní neziskové organizace  

NSZM ČR  Národní síť Zdravých měst ČR  

OSN  Organizace spojených národů  

RM  Rada města  

ZM  Zastupitelstvo města  

UR  udržitelný rozvoj  

WHO  Světová zdravotnická organizace  
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Příloha č. 1 
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Příloha č.2 – Plakát kampaně Den Země 
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Příloha č.3 – Plakáty kampaně Týden Mobility 
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29 
 

 

Příloha č. 4 – Plakát Veřejné fórum Zdravého města 
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Příloha č. 5  

Zápis z Veřejného Fóra 2017 v Liberci 

4. října 2017 

 

Dle prezenční listiny se Veřejného fóra zúčastnilo 109 osob: 

 za NSZM ČR Ing. Per Švec, Mgr. Ondřej Kačaba 

 za statutární město Liberec Mgr. Jan Korytář, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Michaela Putíková, 

Bc. Lucie Blažková, Ing. Lucie Sládková, Mgr. Lenka Řebíčková, MUDr. Kateřina 

Absolonová, Mgr. Michaela Bartáková, Ing. David Pastva, Mgr. Barbara Steinzová. 

Moderace: Ing. Petr Švec – ředitel Národní sítě Zdravých města ČR, Lukáš Váňa. 

Moderátor přivítal účastníky veřejného fóra a zejména vzácné hosty: 

 Ing. Petra Švece – ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR 

 Mgr. Jana Korytáře – náměstka primátora města pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, 

politika Zdravého města Liberec 

 Ing. Karolínu Hrbkovou - náměstkyni primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní 

ruch  

Po představení účastníků Fóra představil Jan Korytář problémy, které byly formulovány na Veřejném 

fóru 2016 a pokrok v jejich řešení. Definované problémy v loňském roce byly tyto: 

 Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav  

 Upravit okolí liberecké přehrady 

 Využít potenciál stávajících parků, veřejných prostranství a pečovat o ně  

 Celkové řešení Papírového náměstí  

 Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova  

 Více se věnovat romské problematice  

 Dokončit městský okruh, opravit křižovatky 

 Vystavět nové cyklostezky  

 Zřídit azylový dům pro ženy  

 

Program dále pokračoval prezentací Petra Švece, který představil činnost organizace Národní síť 

Zdravých měst ČR, která funguje již 23 let. Účastníkům vysvětlil princip Zdravého města a přínosy 

členství v asociaci. Zdravé město znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě a spokojeně, 

kde se řeší slabé stránky města v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.  

K tématům udržitelného rozvoje se mohou účastníci fóra vyjádřit u jednotlivých stolů. Fórum je veřejná 

diskuse, na které se stanoví několik problémů, z nichž hlasování vzejde desatero problémů. Problémy 

definované na fóru jsou následně ověřeny anketou, u zvláště ožehavých problémů mohou být následně 

uspořádány kulaté stoly, následuje zpracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo, které určí konkrétní 

odpovědnost za řešení problémů a postup jejich řešení. Za rok na dalším fóru se v rámci prezentace 

vyhodnotí řešení jednotlivých problémů. 

Dále byl vysvětlen postup práce u jednotlivých tematických stolů. U každého stolu diskutují všichni 

účastníci, během vyčleněného času mohou účastníci mezi stoly přecházet. U každého stolu se sestaví 

seznam problémů. Všichni přítomní mohli u každého stolu svými dvěma hlasy rozhodnout o tom, které 

dva problémy se dostanou do závěrečného hlasování. 
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Poté byla zahájena pracovní část jednání. 

U jednotlivých stolů probíhala diskuse nad problémy, po vypršení časového limitu pro práci u stolů 

jednotliví garanti prezentovali dva hlavní problémy jdoucí do souhrnného hlasování (v textu níže 

označeny tučně), zápis obsahuje přepis i ostatních problémů, které vzešly z diskuse u stolů. Dodatečná 

diskuse neproběhla u žádné z oblastí.  

A. Veřejný prostor a životní prostředí 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu: 

 Ruprechtická ulice (od Albertu doleva) – stav a údržba dřevin a zeleně, stav chodníků a asfaltu 

 Odstranit nefungující „budky“ (trafiky apod.) 

 Stojany na kola ve veřejném prostoru 

 Tržní náměstí – levá strana zarostlá (i po opravě) 

 Horská ulice – (Javorová – Česká Chalupa) – velké výtluky, opadané krajnice 

 Čištění kanálů (Ruprechtice, střed města) 

 Stav laviček v parku  - Baltská – natřít, U Beránka (zastávka MHD) 

 Soukenné náměstí + Fügnerova – holubi (krmení, zákaz, vyhláška), bezdomovectví (i 

Široká ulice) 

 Papírové náměstí – povrchy, Pivovarský Dvůr 

 Široká (nejen) – sprejerství + noční klid 

 Kontejnery + popelnice – nekryté, neřešené – málo vývozů u separací – nepořádek 

 Vajgly všude – protikuřácký zákon 

 Ochrana proti znečišťování – od sociálně slabých skupin obyvatel – např. Vojanova i jinde u 

ubytoven 

 Zpracování městské biomasy – kompostárna, velké bioodpadové kontejnery 

 Přirozené prostupy (cesty) skrz i soukromé pozemky – legalizovat 

 Více naslouchat lidem – participace 

 Přehrada – nezavírat Zvolenskou x zavírat Zvolenskou 

 Kontejnery na plech, kovy 

 Černé skládky (např. Králův Háj, Ostašov, Tržní nám.)  

 Intenzivní ošetřování zeleně (Králův Háj) 

 Vymístění teplovodů z Nisy + využít pro lidi 

 Vhodná výsadba na sídlišti (Skalní) 

 Údržba stávající zeleně u komunikací (z dotací, jen po dobu udržitelnosti) 

 Podpora VOČA (park parlamentu mladých) 

 

 

B. Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu:  

 Modernizace a oprava bazénu 

 Ještěd – modernizace, skiareál 

 Přehrada – čistota vody, mola, výbava 

 Cyklostezka do Jablonce, do Žitavy 

 Oprava Svijanské arény 

 Oprava divadla F. X. Šaldy 

 ZOO – více peněz na investice (sloninec) i provoz 

 Akce pro veřejnost (VOČA) 
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 Zakázat pláž na náměstí 

 Chybí pravidla pro akce na nám. Dr. E. Beneše 

 Památková zóna – pravidla pro reklamu 

 Kulturní akce i na Soukenném náměstí 

 Bezpečné cyklotrasy 

 Veřejné dobíjení elektrokol 

 Zvýhodněné skipasy (Po – Pá) 

 Uvolnit pravidla pro hudbu na ulici (busking) 

 

C. Školství a sociální služby 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu: 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Denní stacionář pro seniory 

 Krizové centrum (ambulanční a pobytová služba pro dědí s poruchami chování)  

 Pro Komunitní středisko kontakt pořídit cyklorikšu – elektro (podpora pohybu seniorů 

v přírodě) 

 Azylový dům pro rodiny s dětmi 

 Problém romských dětí na ulici 

 Problematika bezdomovců 

 Řešení otázky nepřizpůsobivých osob 

 

D. Zdraví a zdravý životní styl 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu:  

 Zdraví životní styl seniorů (zapojení do aktivit společností, podpora fyzičkách i 

intelektuálních aktivit 

 Zlepšení podmínek pro pěší ve městě (přechody, čistota komunikací) 

 Prostupnost města pro cyklisty (jednosměrky, zákazy vjezdu) + péče o stávající 

infrastrukturu 

 Dostat děti ven a rozhýbat je 

 Revize kvality školního stravování 

 Podpora MHD na úkor individuální dopravy 

 Letní aktivity pro děti (tábory) 

 

E. Ekonomika a rozvoj města 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu: 

 Neschválený územní plán, fungování stavebního úřadu (nekoncepční zástavba lokalit)  

 Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města (Tiskárna, Papírové 

nám) – brownfieldy 

 Špatné dopravní napojení na průmyslové zóny a obchodní centra – dochází k zácpám 

 Při rekonstrukci komunikací se nerespektuje cyklogenerel 

 Lokalita papírového náměstí – město vybírá parkovné, ale nelze tam dojet 

 Do nového územního plánu zahrnout cyklodopravu 

 Fungování městské policie – více strážníků 

 Nefunkční pumpa (roh Baltské a Horské) – při nedostatku vody by se dala využít – obnovit 
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 Není městský architekt 

 Legislativa v oblasti vyvlastnění 

 Problematika amfiteátru – řešení –(rušit x nerušit) 

 

 

F. Doprava a parkování 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu:   

 Nevhodné řešení B+R u autobusového i vlakového nádraží 

 Nedostatečná kapacita parkovišť na sídlištích (např. Vlnařská, Broumovská, 

Ruprechtice, Zborovská) 

 Znační autobusů i z boku (z levé strany) 

 Nedostatečný počet spojů veřejné dopravy do Jizerských hor – č. 18 

 Zohlednění cyklodopravy při stavbách a rekonstrukcích 

 Chybí bikesharing (i elektrokola) 

 Zastávka Blažkova – nebezpečná 

 Neopravené chodníky na sídlištích a jejich návaznost 

 Opravit příjezd do podhůří Ještědu (Horní Hanychov – ulice Strakonická) 

 Z parkoviště (amfiteátr) udělat autokino na večer 

 Převést pěší dopravu přes Zhořeleckou na křižovatku se Sokolskou 

 Neuzavírat trvale Zvolenskou ulici 

 Zrušit projekt parkoviště Mamfiteátr 

 Chybí obvodová komunikace (obchvat) pro obsluhu území I/35 Chrastava Doubí 

 Chybí rychlá železnice do Prahy 

 Jednovozové tramvaje o víkendech  

 

 

G. Stůl mladých 

Problémy vzniklé z diskuse u stolu: 

 Chybí okružní linka MHD, aby vše nejelo jen přes centrum 

 Více sportovišť a multifunkčních hřišť 

 Zákaz činností ANTIFA – nedat prostor nelegálním organizacím 

 Chybí bezpečné cyklotrasy ke školám a do okolí 

 Omezit shlukování nepřizpůsobivých obyvatel 

 Vylepšit jídlo v ZŠ (Oblačná, Lesní, Barvířská a další) 

 Změna (zrušení) pamlskové vyhlášky 

 

Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky pro hlasování o problémech a jeden hlasovací lístek 

pro hlasování o projektu, který by přednostně podpořil. Hlasovací lístky je možno přiradit k jednomu 

problému (pro zdůraznění váhy problému) – nebo každý hlasovací lístek přiřadit k rozdílným 

problémům. Po skončení prezentace problémů jednotlivých oblastí proběhlo hlasování, na jehož základě 

bylo sestaveno desatero problémů Liberce (seřazeno sestupně podle počtu přiřazených hlasů): 
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Pořadí Definovaný problém Počet hlasů 

1. Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města 

(Tiskárna, Papírové nám) - brownfieldy 

19 

2. Řešit prostupnost města pro cyklisty, péče o stávající infrastrukturu 18 

3. Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního 

úřadu (nekoncepční zástavba lokalit) 

17 

4. - 5. Zlepšit stravování v jídelnách základních škol 15 

4. - 5. Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích 15 

6. Zlepšit podmínky pro pěší ve městě, např. chybějící přechody pro chodce 12 

7. Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob (shlukování) 11 

8. – 9. Opravit budovu divadla F.X.Šaldy - zázemí , interiér, bezbariérovost 10 

8. – 9. Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s 

poruchami chování 

10 

10.  Řešit stav Dolního centra (Soukenné nám., Fügnerova) - bezdomovci, 

nepřizpůsobiví, holubi) 

7 

11. Problematika nepřizpůsobivých osob (v anketě přiřazeno k č.7) 4 

12 Více zohledňovat cyklodopravu při rekonstrukcích a výstavbě nových 

komunikací 

4 

13. Umístit cyklostojany na kola ve veřejném prostoru (v anketě přiřazeno 

k č. 2) 

2 

14. Vybudovat cyklostezky do Jablonce nad Nisou a do Žitavy  

 

Na závěr Veřejného fóra proběhlo losování dárků (tomboly) pro přítomné občany, kteří se poté mohli 

zúčastnit doprovodného programu od Státního zdravotního ústavu, pro přítomné bylo připraveno zdravé 

občerstvení. 

Další postup 
 

V průběhu října a listopadu 2017 proběhne anketa mezi občany města, kterým budou předloženy 

problémy vzniklé z fóra. Ověřené problémy (ty, které se umístí v první desítce na fóru a zároveň v první 

desítce v anketě) budou předloženy zastupitelstvu města k dalšímu řešení. 

Celé fórum zakončil Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora, který všem poděkoval za účast a pozval 

přítomné na další ročníky této akce. 

 

 

 

 

V Liberci dne 5. 10. 2017 

 

 

Zpracovala a zapsala: Ing. Michaela Putíková, koordinátorka MA21 
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Příloha č. 6 

 

INFORMACE O POSTUPU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Z VEŘEJNÉHO 

FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2016 

 

V loňském roce se  22. listopadu konalo Veřejné fórum Zdravého města Liberec, na kterém bylo 

formulováno 10 největších problémů k řešení z hlediska obyvatel. Z nich bylo anketou potvrzeno 

následujících devět (dle metodiky NSZM ČR): 

 Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav  

 (odpovědný garant: Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu města) 

 Upravit okolí liberecké přehrady 

 (odpovědný garant: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, 

veřejnou zeleň a cestovní ruch) 

 Využít potenciál stávajících parků, veřejných prostranství a pečovat o ně  

(odpovědný garant: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, 

veřejnou zeleň a cestovní ruch) 

 Celkové řešení Papírového náměstí  

(zodpovídá: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou 

zeleň a cestovní ruch a Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu města) 

 Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova  

(zodpovídá: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou 

zeleň a cestovní ruch) 

 Více se věnovat romské problematice  

(zodpovídá: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kulturu) 

 Dokončit městský okruh, opravit křižovatky 

 (zodpovídá: Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu města) 

 Vystavět nové cyklostezky  

(zodpovídá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora ekonomiku, strategický rozvoj a dotace) 

 Zřídit azylový dům pro ženy  

(zodpovídá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

a PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kulturu) 

 

Z těchto  problémů hlasováním zastupitelé určili tři prioritní problémy k řešení.  

 Upravit okolí liberecké přehrady  

 Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav  

 Využít potenciál stávajících parků, veřejných prostranství a pečovat o ně  

 

K těmto vybraným problémům byli stanoveni zodpovědní garanti a řešitelé problému. Níže uvádíme 

přehled realizovaných a plánovaných opatření jednotlivých problémů. 
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REALIZOVANÁ A PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 

Problém: Upravit okolí liberecké přehrady 

Usnesením zastupitelstva č. 73/2017 byl stanoven odpovědný garant tohoto problému: Ing. Karolína 

Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch a řešitel problému 

Odbor ekologie a veřejného prostoru. 

 

Na jaře proběhlo veřejné projednání s občany, aby město získalo náměty na revitalizaci přehrady. 

 

V radě města 29. 8. 2017 byl schválen projektový záměr Revitalizace liberecké přehrady s cílem 

vytvořit zde ucelený areál pro každodenní relaxaci obyvatel i návštěvníků města Liberce. Návrh 

komplexního řešení je zaměřen na zlepšení čistoty vody ve vodní nádrži, stav a vybavení blízkého i 

širšího okolí přehrady včetně zajištění pravidelné údržby, úklidu a provozu areálu. Součástí projektu je 

navázání spolupráce se zástupci Povodí Labe, SVS a.s., SČVaK a.s. a dalšími subjekty dle charakteru 

plánovaných opatření. 

 

Cílem projektu je vytvoření uceleného rekreačního areálu v blízkosti centra města, kde základem je 

vodní nádrž Starý Harcov s čistší vodou a upraveným bezprostředním okolím propojená s přilehlými 

parky a lesoparkem Králův Háj. Areál bude vybaven, udržován a provozován tak, aby se stal 

vyhledávaným místem pro každodenní rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Projekt doplňuje pilotní 

projekt domovních čistíren v povodí Harcovského potoka, projektový záměr zaměřený na komplexní 

zlepšení nakládání s odpadními vodami na území města Liberce a projekt revitalizace parků v ul. 

Blahoslavova a Pekárkova. 

 

Dílčí cíle projektu 

- provedení základních a neodkladných úprav a oprav 

- sestavení projektového týmu a základního harmonogramu projektu 

- postupná realizace jednotlivých opatření, která na sebe navazují 

- zajištění pravidelné údržby a oprav 

- zlepšení čistoty vody ve vodní nádrži 

 

Realizace projektu je plánována v období 2017 - 2019, celkové předpokládané náklady činí cca 58 mil. 

Kč. Financování bude zajištěno z rozpočtu města, dotačních zdrojů (OPŽP, SFŽP), spoluúčastí SVS a.s. 

a dalších zdrojů v závislosti na charakteru daného opatření. 

 

Realizovaná opatření v okolí Liberecké přehrady v roce 2017: 

 instalace fitness prvků a workoutové hřiště 

 opravené lavičky  

 probíhalo mytí odpadkových košů (odstraňování grafitů) 

 byla opravena cesta  

 na podnět občanů byla na zkoušku v měsíci srpnu uzavřena Zvolenská ulice (Léto na přehradě). 

 

Náklady realizace: 406 629,- Kč 

 

Současně SML úspěšně požádalo o dotaci OPŽP na parky Blahoslavova a Pekárkova, tento projekt je 

v realizaci. Dokončen by měl být na konci roku 2018 (celkové náklady cca 2,3 mil Kč). 
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Problém: Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav  

Usnesením zastupitelstva č. 73/2017 byl stanoven odpovědný garant tohoto problému: Tomáš Kysela, 

náměstek primátora pro technickou správu města a řešitel problému Odbor správy veřejného majetku. 

 

Stanovisko Odboru správy veřejného majetku k požadavku zrychlení procesu oprav (zkracování termínů 

staveb): 

 
Realizace všech staveb se řídí stavebním zákonem (aktualizovaná pravidla (zákon 183/2006 Sb.), ve kterém 

je mimo jiné ukotvena povinnost zhotovitele staveb zajistit odborně vedení stavby odborně způsobilou osobou 

– stavbyvedoucím, která má oprávnění – zjednodušeně autorizaci pro daný typ realizaci stavby. Toto 

oprávnění není jednoduché získat. Dále v roce 2006 byl schválen zákon o zajištění požadavků na bezpečnost 

práce na staveništích (zákon 309/2006 Sb.), jehož cílem bylo snížení rizik úrazů a poškození zdraví pro 

pracovníky staveb. Současně tento zákon stanovil tzv. koordinátory staveb se zvláštní odbornou způsobilostí, 

udělovanou na 5 let. Dále zákonodárci aktuálně projednávají změnu stavebního zákona v poslanecké 

sněmovně, která určí povinnost veřejným zadavatelům staveb zajistit technický dozor staveb odborně 

způsobilou osobou, tedy osobou s autorizační zkouškou, oproti stávajícímu stavu, kdy technický dozor stavby 

mohla vykonávat osoba, pouze s příslušným vzděláním a praxí. Touto novelizací opětně zákonodárce posiluje 

odbornost všech účastníků výstavby. 

Zásadním problémem, který městu Liberci vzniká, je jak zajistit odborné činnosti dle výše uvedeného. Odbor 

správy veřejného majetku má zajištěny odborné způsobilosti prostřednictvím vedoucího odboru (na činnost 

dopravních a pozemních staveb) a  prostřednictvím vedoucího oddělení technické správy (koordinátora 

BOZP) a pro činnost v oblasti veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení příslušného specialistu 

pracovníka odboru s potřebnou autorizací. Odbor majetkové správy nedisponuje žádným pracovníkem 

s příslušnou autorizací na provádění staveb a koordinátora BOZP. 

Řeší se buď tedy vlastními zaměstnanci, nebo externisty, a to včetně zajištění dalších finančních výdajů. 

Vzhledem k požadované odbornosti externí služby odborníků nejsou vůbec laciné a vzhledem k tlakům na 

zkracování termínů mimo možné v zákoně  o to odborníci nejeví příliš zájem. 

(Např. v případě pádu mostu ve Vilémově a Studénce jsou mezi obviněnými představitelé stavebních firem, 

které se podílely na realizaci stavby, zástupci investora – veřejného zadavatele a osob, které měli na starost 

koordinaci a bezpečnost práce na staveništi.  

 

Na území města Liberce jsou tři majitelé - správci pozemních komunikací: 

 

1. Stát, jehož zástupcem v Liberci je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Silničním správním úřadem 

ve věci těchto silnic je odbor dopravy Libereckého kraje. Stát vlastní na území města Liberce: 

Jabloneckou, Tanvaldskou, Sokolskou, Londýnskou, Zhořeleckou, Generála Svobody, 

Hejnickou, průtah městem Liberce a čtyř pruhovou silnici do Jablonce nad Nisou (zatím do 

Kunratic). 

2. Liberecký kraj a majetkový správce je KSSLK. Silničním správním úřadem ve věci těchto silnic 

je odbor dopravy Magistrátu města Liberce. Liberecký kraj vlastní v Liberci komunikace: 

Kateřinská, Horská (částečně), Rudolfovská, Jizerská, Husova (částečně), Kunratická, 

Klášterní, České Mládeže a Ještědská. 

3. Statutární město Liberec. Za město Liberec vykonává povinnosti vlastníka komunikace Odbor 

správy veřejného majetku. Silničním správním úřadem ve věci těchto silnic je Odbor dopravy 

Magistrátu města Liberce. 

 

Samozřejmě existují i další vlastnící pozemních komunikací v Liberci, ale ti vlastní dopravně 

nevýznamné silnice. 
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Město Liberec (odbor správy veřejného majetku) se snaží koordinovat vlastníky technické infrastruktury 

s dostatečným předstihem, aby byly opravy ulic, včetně oprav inženýrských sítí, hotovy vždy najednou.  

V roce 2017 se tak opravují silnice v majetku města Liberce, včetně opravy kanalizací, vodovodu, 

plynovodu, které byly již naplánovány před dvěma lety. Jedná se o následující silnice: Horáková, 

Vítězná, Metelkova, včetně opravy kruhového objezdu, Horova, dolní centrum (Vrabčí, 

Lucemburská, U Stoky, na Svahu) a Broumovská. Dále se realizují úpravy komunikací pro pěší s 

cílem zvýšení bezpečnosti dopravy v přibližně deseti lokalitách. Na tyto akce získalo město Liberec 

dotace z EU. 

 

Náklady investičních akcí v roce 2017: 

 

1. Oprava Dolního centra po pokládce IS …………………………………………  5 778 665,- Kč  

2. Oprava ul. Broumovské, úsek ul. Plátenická -ul. Krejčího ……………………..  9 586 767,- Kč 

3. Oprava ul. Metelkova po pokládce IS …………………………………………..  5 021 699,- Kč 

4. Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou ………………………………….  4 234 668,- Kč 

5. Souvislá údržba ul. Horova po pokládce IS ……………………    …………….. 5 614 400,- Kč 

6. Souvislá údržba komunikací – ul. Mařanova a Česká ……………………… …. 5 687 139,- Kč 

 

Město Liberec plánuje opravy nejen svého majetku, ale spolupracuje s dalšími vlastníky komunikací na 

území města, např. s ŘSD. Také ŘSD musí plánovat opravy svých silnic dlouhodobě. Již od roku 2015 

se připravují tři dílčí stavby na průtahu silnice I/35. 

1. tzv. „Portály“ - rozšíření o třetí jízdní pruh od mostu nad ul. Čechova po odbočení na I/14 

na Kunratice, realizace v r. 2016-2017 

2. „rampa Nákladní“ - úprava směrového oblouku nájezdní rampy z ul. Nákladní na I/35 ve 

směru na Turnov a Prahu, s předpokládanou realizací 2016 - 2017, z důvodu průtahů 

majetkoprávních a zajištění povolení bylo přesunuto na jaro 2017 

3. tzv. „rampa Košická“ - oprava mostovky a její rozšíření mostu nad ul. Čechova, ve směru 

na Děčín, včetně dopravního značení - portály a opravy povrchů komunikace a sjízdné rampy 

do ul. Košická, s plánovanou realizací v letech 2016-2017. Zahájení realizace této akce v roce 

2016 znemožnil nesouhlas Policie ČR, byť jen s částečnou uzavírkou provozu kvůli trasování 

objížďky při úplné uzavírce v ulici Dr. Milady Horákové.  

 

Koordinace a schvalování uzavírek, včetně objízdných tras, nastavení semaforů, umístění dopravních 

značek je plně v gesci silničně správního úřadu, ale není to jednoduché zvláště u silnic ŘSD, kde je 

vysoká intensita provozu a v Liberci nejsou záložní kapacitní komunikace kvůli zajištění objížděk. Např. 

světelné křižovatky v Liberci (Šaldovo náměstí, Jungmannova, Košická) už neumožňují převedení 

zvýšené dopravní zátěže. 

 

Proto navrhnul odbor správy veřejného majetku i odbor dopravy za podpory Dopravní komise rady 

města posílení personální kapacity pro řešení koncepční koordinace staveb a zřízení tzv. „Institutu 

závazného plánovaní a koordinování uzavírek silnic ve městě Liberci“. 

 

Harmonogram postupu koordinace prací na rok 2018 

 Na konce září 2017 odbor správy veřejného majetku odeslal žádost vlastníkům pozemních 

komunikací a vlastníkům technické infrastruktury ve městě Liberci ve věci poskytnutí podkladů 

a informací o plánovaných stavbách výše uvedených vlastníků v roce 2018. 

 Do půlky listopadu 2017 odbor správy veřejného majetku zpracuje koncept Koordinačního 

plánu uzavírek na komunikacích ve vlastnictví města Liberec ve spolupráci s vlastníky 

technické infrastruktury a to spol. Innogy a.s. a SVS a.s. a předloží jej k projednání Komisi 

dopravy, tak aby jej projednala do 20.12.2017. 

 Do konce roku 2017 jej pak bude schvalovat rada města. 

 Do konce ledna 2018 bude předložen k projednání orgánům Libereckého kraje  
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Problém: Využít potenciál stávajících parků, veřejných prostranství a pečovat o ně 

Usnesením zastupitelstva č. 73/2017 byl stanoven odpovědný garant tohoto problému: Ing. Karolína 

Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch a řešitel problému 

Odbor ekologie a veřejného prostoru. 

 

Realizovaná opatření v roce 2017: 

 SML pořídilo a zveřejnilo na webu města: 

o novou mapovou vrstvu dětských hřišť a sportovišť (psí agility, workout a fitness prvky, 

dětská hřiště pro veřejnost, víceúčelová sportoviště). 

o evidenci drobných vodních toků a nádrží ve vlastnictví SML 

o vrstvu v Marushce zatím pouze pro interní potřeby SML - způsob uklízení veřejných 

prostor, kdo uklízí, kdy a kterou část města ( TSML, Komunitní práce) 

 SML navázalo a rozšířilo spolupráci s Komunitními pracemi (VPP), s Vazební věznicí Liberec 

(práce odsouzených) při úklidu a údržbě veřejných prostranství města. 

 Spolupracuje i se spolky a Parlamentem mladých (např. parčík v Komenské ul.- VOČA). Tento 

parčík bude otevřen pro veřejnost se schválením provozního řádu. 

 Na úklidu se podílejí i dobrovolníci v rámci akce Ukliďme Česko. 

 SML získalo výpůjčku na areál Zámeckého parku u Libereckého zámečku a veřejnost jej může 

využívat v podstatě jako centrální park (spojení s parkem u Liebiegova paláce) a parku Clam-

Gallase. 

 Na jaře byla provedena pěstební opatření na keřích na celém území města.  

 Byly opraveny lavičky na Masarykově třídě, v celém Františkově, v parku Clam-Gallase, na 

Jablonecké, v Zahradě vzpomínek a v parku nad Tržním náměstím, nyní se ještě opravuje celý 

prostor Tržního náměstí. 

 Byly revitalizovány parky Horní Kopečná, Americká, VOČA park v Komenského ul., Na 

rybníčku, U Domu kultury. 

 Byly revitalizovány aleje v Jabloňové, připravuje se revitalizace alejí Masarykova. 

 Opravuje se dětské hřiště v Lomové ulici na Králově Háji  

 Na celém území města přibyly cibuloviny, výsadby trvalek a truhlíky s květinami. 

 SML požádalo o dotace z IROP na Územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Liberec. Realizace projektu je 1/2017 – 12/2019 a předpokládané náklady jsou 4,5 

mil Kč. Cílem projektu je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční 

víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační 

úlohy územního plánování jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. 

Podklad bude sloužit pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech i pro 

následné řešení regulačních plánů v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině. 

 V parcích a na veřejných prostranstvích byly v roce 2017 organizovány akce pro jejich oživení. 

Např. Freshfestival, Dětský odpadový den, Den Země, Sochařské sympozium. 

 Byly instalovány další kontejnery na nevyužitý textil a obuv (dalších 28 v roce 2017). Proběhla 

soutěž o domácí kompostéry a tašky na třídění. 

 Průběžně jsou opravována kontejnerová stání ve všech částech Liberce, je umisťován nový 

mobiliář, jako jsou lavičky a koše, jednotlivé herní prvky, atd. 

 Byly opraveny další zídky a schodiště ve VP, pracuje se na opravě Liebiegovy hrobky, opravují 

se také koryta drobných vodních toků ve správě SML, aj.  

Náklady realizace:  5 470 736,-  Kč 
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Problém: Celkové řešení Papírového náměstí 

(zodpovídá: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a 

cestovní ruch a Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu města) 

 

SML nepatří k většinovým vlastníkům pozemků a nemovitostí, proto v současné době neexistuje 

celkové řešení. Přesto se povedla dílčí řešení: 

 SML jednalo s vlastníky, aby udržovali pozemky, uklízeli a sekali trávu (např. S-group; Iberus..)  

 na pozemcích města byla 2x likvidována křídlatka, 

 pozemky byly uklízeny i v rámci akce Ukliďme Česko  

 Lucemburská ulice byla vydlážděna – realizace vč. sítí  

 SML spolupracovalo se spolkem „Zbytek“ na vyčištění teras nad krytem, kde by do budoucna 

mělo vzniknout dětské hřiště, nyní je zpracována PD. 

Plánovaná opatření: 

 řeší se povrchy v lokalitě Papírového náměstí 

 budou se vysazovat trvalky a kvetoucí keře. 

 obnova teras na Mistrovském vrchu včetně dětského hřiště  

Náklady realizace: 49 349,- Kč 

 

Problém: Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova 

(zodpovídá: Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a 

cestovní ruch) 

 

Realizovaná opatření v roce 2017: 

 SML vyčistilo želvičky v parčíku, instalovalo cedule (Pro matky s dětmi), mobilní kameru a 

dohodlo s Městskou policií zvýšený dohled.  

 Připravuje se prokácení smrků, aby do parčíku bylo vidět od terminálu MHD. Připravuje se 

pokryv vyšlapaného travního porostu za zastávkou MHD č.18. (náklady cca 120 000,- Kč) 

 Byly vysazeny cibuloviny, jsou odstraňovány žvýkačky a čištěny kořenové mísy u stromů. 

 DPMLJ vymalovalo čekárnu. 

Náklady realizace: 92 524,- Kč 

 

Problém: Více se věnovat romské problematice 

 

(zodpovídá: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kulturu) 

 

V této oblasti je realizováno několik projektů pro zlepšení stávající situace. Jedná se o projekty 

realizované v rámci Strategie pro sociální začleňování: 
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1. Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

financováno z OPVVV, náklady projektu 27,5 mil. Kč, realizace 12/2016 – 11/2019 

Cíle projektu: 

 Podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí 

do mateřských škol.  

 Podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. 

  Podpora stávajícího předškolního centra a vznik dalšího centra společně s partnery projektu. 

Aktivity projektu: 

 zřízení a provozování dvou předškolních klubů 

 příprava dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k 

začleňování do MŠ (včetně práce s rodiči) 

 vzdělávací aktivity pro rodiče (v oblasti rané péče) 

 poradenství v oblasti vzdělávání dětí (pro rodiče) 

 podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ 

 

2. Férové školy v Liberci  

financováno z OPVVV, náklady projektu 27,5 mil. Kč, realizace 7/2017 – 6/2020 

Cíle projektu: 

 koordinovaný přístup k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na ZŠ v Liberci, 

 úplná individuální integrace žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ v Liberci, zabránění jejich 

předčasnému odchodu ze vzdělávání a dosahování školního úspěchu,  

 pozitivní vnímání inkluzivního vzdělávání u široké veřejnosti. 

Aktivity projektu: 

 Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 

o Činnost koordinátora inkluze pro obec 

o Činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů 

 Prevence školní neúspěšnosti 

o Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole 

o Podaktivity zaměřené na doučování žáků 

o Kariérové poradenství 

o Kluby a kroužky na školách se zaměřením na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti 

aktivního 

o Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí 

o Informační a osvětová kampaň 

 

Nově podané projekty: 

 Kontaktní sociální práce (financováno z OPZ), náklady projektu 7,1 mil Kč 

 Asistenti prevence kriminality (financováno z OPZ), náklady projektu 6,5 mil. Kč 
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Projekty v oblasti bydlení: 

 Sociální a prostupné bydlení 

Byly vytipovány byty v majetku SML vhodné pro rekonstrukci na sociální bydlení. Rekonstrukce bude 

probíhat ve třech etapách, jedná se o lokality v ulicích Žitavská, Jablonecká, Milady Horákové, 

Proboštská, Dvorská a Orlí). Celkem je předpokládána v rámci těchto tří etap rekonstrukce minimálně 

41 bytů do konce roku 2018. 

 Housing first  

Statutární město Liberec přijalo tento postup, jak pomoci lidem bez střechy nad hlavou a v tíživé životní 

situaci. Přístup vychází z předpokladu, že pokud se má člověk opětovně postavit na vlastní nohy, musí 

mít nejdřív kde bydlet a poté je schopný poradit si s dalšími problémy. Pro tyto účely město postupně 

uvolňuje 20 bytových jednotek. 

 

Problém: Dokončit městský okruh, opravit křižovatky  

(zodpovídá: Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu města) 

 

V rámci řešení je realizováno více aktivit: 

 Řízení dopravy v Liberci pomocí světelných signalizačních zařízení.  

 

Je pořízen softwarový nástroj ISY-LIGHT pro dálkové řízení světelných křižovatek vybavených 

řadiči Actros. Pořizovací cena softwarového nástroje ISYLIGHT je 285.000,- Kč bez DPH. Pomocí 

programu ISY-LIGHT jsou zapojeny řadiče ACTROS, odbor správy veřejného majetku má tedy 

kontrolu signálů ve světelných signalizacích v reálném čase včetně výstupních hodnot průjezdů vozidel.  

Rekonstruuje se a rozšiřuje se stávající Dohledový server na vyšší úroveň řízení „centrálního řízení 

technické infrastruktury“ v Liberci. 

Realizuje se tzv. „Chytré parkování“. Je v provozu již 210 ks parkovacích senzorů,  

V současnosti je testováno softwarové propojení parkovacích čidel s řídícím centrem a vizualizace pro 

veřejnost. 

 

 Zvýšení bezpečnosti  

 

SML podalo úspěšně 4 žádosti na dotaci z EU na Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci (jedná se o 

7 lokalit): 

1. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Lokalita Žižkovo náměstí 

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Chodník ul. Horská 

3. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Lokalita Zhořelecká - Londýnská, přechod pro 

chodce v ul. Krajinská 

4. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Lokalita Zhořelecká - Londýnská, přechod pro 

chodce u dopravního hřiště 

5. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Chodníky Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu 

ul. Řepná 

6. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Zřízení chodníku Uralská v úseku Americká - 

Švermova 

7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Zřízení dvou přechodů pro chodce ul. Průmyslová 

 

Celkové náklady se odhadují na cca 48 mil Kč (dotace by mohla být až 25 mil. Kč) 
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Náklady na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti v roce 2017 

 

1. Zvýšení bezpečnosti dopravy-ul. Kubelíkova a ul. Uralská …        ……   …  …  5 010 610  Kč 

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy-ul. Zhořelecká-  přechod Krajinská, DH …      . . . 3 006 299   Kč 

3. Zvýšení bezpečnosti dopravy- ul. Kunratická –chodníky a SSZ ………     …….  5 228 410  Kč 

4. Zvýšení bezpečnosti dopravy- ul. Dr. M. Horákové-II. etapa …………   ……   ..2 115 717  Kč  

5. Dodávka 109 ks svítidel veřejného osvětlení (EFEKT 2017) …………   ……… 1 361 250  Kč 

 

  Dokončení vnitřního okruhu města 

 

Z vnitřního městského okruhu se řeší dopravní napojení přes Novou Pastýřskou. Byl zpracován 

projektový záměr v ekonomicky optimální variantě. 

Součástí záměru je i parkoviště P + R. Pastýřská. Pracuje se na dokumentaci k územnímu rozhodnutí na 

tuto akci, aby se dala využít dotace z EU. Nově navrženo je celkem 117 míst + 6 pro osoby ZTP a ZTPP). 

Navržené řešení počítá s kapacitou parkovacích míst v počtu 123 včetně zachování stávajícího objektu 

sociálního zařízení bývalého hřiště ve vlastnictví města Liberce za cenu realizačních nákladů ve výši 

cca 9 mil. Kč bez DPH. 

 

Současně je zadána dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Zvýšení bezpečnosti dopravy na 

Tržním náměstí v Liberci“. 

Jedná se zejména o rekonstrukci křižovatky a vybudování nové komunikace ul. Pastýřská. Z důvodu 

prostorové náročnosti nově navržené křižovatky byl nutný posun stávající zastávku MHD. Dále bude 

obnoveno a mírně rozšířeno parkoviště na Tržním náměstí. Aktuálně se u této etapy se jedná s vlastníky 

technické infrastruktury o financování úpravy jejich vedení z jejich vlastních zdrojů.  

 

K podání žádosti na dotace na obě akce je nutné zajistit pravomocné územní rozhodnutí a projektovou 

dokumentaci v podrobnosti pro stavební povolení, na čemž se pracuje. 

 

 

Problém: Vystavět nové cyklostezky  

(zodpovídá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora ekonomiku, strategický rozvoj a dotace) 

 

V rámci realizace IPRÚ jsou plánovány tři nové úseky na cyklotrase Odra – Nisa, v rámci projektu 

„Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa“.  

1. úsek „Za ČOV Liberec“ – délka trasy 1,1 km.  

 

V současné probíhá aktualizace rozpočtu stavby a zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci. 

Do konce roku 2017 by mělo dojít k podání projektového záměru do IPRÚ a podání žádosti o dotaci 

do IROP.  

Zahájení výstavby úseku cyklostezky je předpokládáno na březen 2018 a dokončení výstavby do 

dokonce roku 2018. 

Předpokládané náklady: 13 mil. Kč 

 

 

2. úsek „Od Košické po Poštovní náměstí“ – délka trasy 2,2 km.  

 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad podání projektového 

záměru do IPRÚ a podání žádosti o dotaci do IROP v roce 2018.  

Předpoklad realizace úseku cyklostezky je v letech 2018 až 2020. 
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Předpokládané náklady: 30 mil. Kč 

 

3. úsek „Hrazená – Barvířská“ – délka trasy 1,8 km.  

 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad podání projektového 

záměru do IPRÚ a podání žádosti o dotaci do IROP v roce 2018. 

Předpoklad realizace úseku cyklostezky je 2018 až 2020. 

Předpokládané náklady: 6 mil. Kč 
 

Problém: Zřídit azylový dům pro ženy  

(zodpovídá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora ekonomiku, strategický rozvoj a dotace a PhDr. Mgr. 

Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kulturu) 

 

Připravuje se projekt financovaný z IROP prostřednictvím IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou  

V azylovém domě vzniknou 4 dvoulůžkové pokoje pro ženy (z čehož jeden z nich bude bezbariérový), 

2 jednolůžkové pokoje pro ženy, 3 byty s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem, společná 

kuchyně s jídelnou, společenská místnost, herna pro děti, společné sociální zařízení pro ženy (včetně 

bezbariérového WC a sprchy), prádelna, recepce, kancelářské místnosti, skladové a technické prostory.  

Celkové náklady projektu jsou předpokládány v hodnotě 13 mil. Kč. Rekonstrukce stavby by pak měla 

činit 9 mil. Kč (včetně DPH). 

Současný stav: 

 byly zahájeny přípravné práce, byl vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace včetně 

zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru v průběhu stavby (Hlaváček – architekti, 

s.r.o.)  

 proběhlo zadávací řízení na poskytovatele sociální služby. To však bylo z důvodu vyloučení 

jediného účastníka Návrat, o.p.s. (pro neakceptaci podmínek zadávacího řízení) zrušeno.  

 v současné době probíhá územní řízení (dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí již město 

Liberec převzalo) a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu 

stavby a vnitřního vybavení. Následovat bude stavební řízení a vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. 

 Dále bylo opakovaně vyhlášeno zadávací řízení na poskytovatele sociální služby, přičemž lhůta 

pro podání nabídek skončila dne 7. 9. 2017, v současné době se vyhodnocuje. 

Další postup: 

 V předpokládaném termínu únor 2018 bude vysoutěžen zhotovitel stavby, přičemž rekonstrukce 

objektu, která je plánována na 8 měsíců, by měla probíhat v období květen 2018 až prosinec 

2018. V předpokládaném termínu září 2018 by měl být vysoutěžen dodavatel vnitřního 

vybavení, samotné dodání zařízení a nábytku by mělo být realizováno v  lednu 2019.  

 V lednu 2019 by měl být objekt zkolaudován a zároveň by mělo dojít ze strany poskytovatele 

sociálních služeb (v součinnosti s městem Liberec) k zajištění veškerých administrativních 

úkonů spojených s registrací sociální služby.  

 K 1. 3. 2019 by dojít k zahájení poskytování sociální služby. 

 Náklady spojené s poskytováním sociální služby Azylové domy (tj. provozní a mzdové 

náklady) nebude hradit město Liberec, nýbrž poskytovatel sociální služby, a to s využitím 

dotace OPZ, Libereckého kraje a dalších subjektů.  


