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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE 
 Česká strana sociálně demokratická, Liberec občanům, 

Unie pro sport a zdraví  a Věci veřejné v Liberci 

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2011 - 2014 
 

 

Toto programové prohlášení je základním dokumentem, vymezujícím priority, cíle a principy, 

od kterých se bude odvíjet vzájemná spolupráce výše uvedených politických subjektů 

v následujících letech, za účelem prosazení  potřebných změn v našem městě, ke kterým nám 

dali voliči mandát. Naplňování tohoto prohlášení bude vždy po uplynutí nejméně jednoho 

roku společně vyhodnoceno, případně upraveno a příslušné závěry budou zveřejněny.  

 

Toto prohlášení je nástrojem, který poskytne rámec pro rozhodování vedení města, rady města 

a koaličních zastupitelů v zastupitelstvu města. Na základě tohoto dokumentu budou 

posuzovány a schvalovány i základní dokumenty řízení města či jejich dílčí změny – 

rozpočet, strategický plán, územní plán, aj. 

 

Naším cílem je pomoci vytvořit město, které bude otevřené směrem ke svým občanům a 

v jehož vedení se budou uplatňovat principy vzájemné spolupráce a komunikace, a to nejen 

směrem ke stranám koalice, ale směrem k dalším stranám působícím v zastupitelstvu města 

Liberce. Chceme společně vytvořit město, které bude srovnatelné s moderními městy 

v Evropě a bude akceptovat rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Chceme rovněž vytvořit 

město, jehož úředníci budou nezávislí na vůli a přáních jedné politické garnitury a kteří budou 

zároveň akceptovat občany jako plnoprávné partnery. A především chceme vytvořit město, 

které bude fungovat na základě mechanismů standardních v moderním civilizovaném světě, 

které neumožní, aby soukromý zájem převážil nad zájmem veřejným a které povedou 

k zásadní minimalizaci možné korupce a klientelismu. K naplnění těchto cílů se zavazujeme, 

že v následujcích téměř čtyř letech společné správy města: 

 

 se budeme při řízení města chovat jako jeho zodpovědní správci a to s ohledem na 

dlouhodobý přínos a nikoli okamžitý zisk, 

 zapojíme aktivní občany, odborníky a zástupce jednotlivých sociálních a 

národnostních skupin, každý občan má právo vyjadřovat se k rozvoji města, 

 zajistíme v co největší míře i nad rámec zákonné povinnosti informování 

veřejnosti o fungování města, činnosti jeho orgánů a městských společností, včetně 

informací o rozvojových projektech,  

 jsme připraveni dělat i nepopulární opatření, pokud směřují k naší společné vizi a 

jsou v souladu s těmito principy, 

 na dobré věci z minulosti budeme navazovat, problematické přehodnotíme, 

 budeme vycházet z toho, že město je jeden organismus, který se ale skládá z 

jednotlivých čtvrtí, 

 změny budeme realizovat promyšleně, rozvážně a v přiměřeném čase, 

 budeme pracovat koncepčně – jednotlivé kroky pro řešení problémů jsou analýza 

situace, vize, principy, strategické cíle, plán konkrétních opatření včetně 

variantního řešení, 

 dáváme přednost věcným před ideologickými či populistickými řešeními, 
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 za všechny placené funkce se ti, kdo je vykonávají, musí zodpovídat a skládat účty 

svými výsledky práce, 

 maximálně omezíme nepřiměřené výhody pro zastupitele, které nejsou nutné 

přímo pro výkon jejich práce (např. parkovací karty zdarma); chceme být civilní 

správou města, jsme občané, kteří převzali více odpovědnosti, ne více výhod. 

 

K naplnění těchto obecných cílů přijmeme v nejbližší možné době následující 

opatření: 

 

 Připravíme a přijmeme směrnici, která bude minimalizovat možnost korupce při 

veřejných zakázkách a která dá všem jasně najevo, že korupční jednání není cestou 

ke získání výhod. Stejnou směrnici budeme prosazovat i v městských organizacích 

a ve společnostech, v nichž má město Liberec většinový podíl. 

 Vytvoříme a prosadíme přijetí  Etického kodexu pro zastupitele. 

 Zpřístupníme zasedání zastupitelstva města co nejširšímu počtu libereckých 

občanů a to pomocí on-line přenosů. 

 Zpřehledníme a zatraktivníme městský web. 

 Budeme pravidelně zveřejňovat plná znění zápisů ze zasedání rady města, výborů 

zastupitelstva a komisí rady. 

 Budeme iniciovat zřízení výboru zastupitelstva pro veřejné zakázky, který se bude 

spolupodílet na přípravě podkladů pro výběrová řízení a na jejich vyhodnocení. 

V čele výboru by měl stát představitel nejsilnější politické strany nezastoupené 

v radě města. 

 Otevřeme Liberecký zpravodaj občanům i všem politickým subjektům působících 

v zastupitelstvu města. Redakční rada bude složena tak, aby v ní měl každý 

politický subjekt v zastupitelstvu jednoho zástupce. 

 Budeme pokračovat v trendu veřejných projednávání územního plánu a tímto 

způsobem budeme projednávat i další strategické dokumenty města. 

 Po nezbytné úpravě organizačního řádu zřídíme pracoviště, které bude zajišťovat 

systémová protikorupční opatření.  

 Do výběrových komisí pro výběr dodavatelů veřejných zakázek přizveme zástupce 

všech politických stran půosobících v zastupitelstvu města. 

 Po nezbytné úpravě organizačního řádu zřídíme pracoviště městského architekta. 

Náplň jeho práce, stejně jako výběr nejvhodnějšího kandidáta budeme konzultovat 

s předními odborníky v České republice a budeme se snažit oslovit i odborníky ze 

zahraničí. 

 

Ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě se k naplnění výše uvedených obecných cílů 

zavazujeme zaměřit svoji pozornost zejména následující oblasti: 

 
 Komunikace a spolupráce s občany 

 Předcházení korupci a klientelismu 

 Kvalitní život ve městě 

 Rozvoj města a územní plán 

 Hospodaření města a podpora místní ekonomiky 

 

K naplnění cílů v uvedených oblastech navrhneme a prosadíme následující opatření: 

 

Pro oblast komunikace a spolupráce s občany  
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 Zapojíme občany do rozhodování o klíčových městských investicích a celkovém 

rozvoji města. 

 Úřední deska bude uspořádána nejen dle data vyvěšení, ale i dle čtvrtí a 

v jednotlivých čtvrtích. 

 Budeme průběžně zjišťovat názory občanů i návštěvníků města formou anket, 

dotazníků, veřejných setkání apod. 

 Zlepšíme spolupráci s libereckými neziskovými organizacemi a drobnými 

podnikateli, a to i formou  praktické podpory při získávání dotací. 

 Budeme podporovat občanské aktivity v jednotlivých čtvrtích, včetně podpory 

projektů, které připraví místní občané. 

 Zřídíme funkční telefonní linku pro vyřizování stížností a poskytování informací o 

fungování města a prostor na webu města s postupy a návody pro vyřizování 

jednotlivých životních situací. 

 Připravíme nový systém pro práci komisí a fondů města. 

 

Pro oblast předcházení korupci a klientelismu 
 

 Připravíme a realizujeme ucelenou protikorupční strategii pro město, jeho 

společnosti a organizace.  

 Zprůhledníme veřejné zakázky a nakládání s majetkem města.  

 Prověříme nakládání s majetkem v městských společnostech.  

 Detailně přezkoumáme hlavní kauzy z minulosti, podezřelé z ovlivnění 

klientelismem či korupcí, např. MS 2009 v lyžování. 

 Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými protikorupčními organizacemi. 

 Zavedeme periodický systém školení a seminářů s protikorupční tématikou pro 

pracovníky magistrátu.   

 

Pro oblast kvalitního života ve městě 

 
 Zajistíme efektivně a co v nejkratší době dostatek míst v mateřských školkách 

zejména podporou vzniku nových míst při ZŠ, podporou vzniku mikroškolek, 

firemních školek a dalších alternativních zařízení.  

 Budeme preferovat opravy a vybavení škol a školních tělocvičen před výstavbou 

nových zařízení pro vrcholový sport. 

 Připravíme plán na větší využití a zpřístupnění školních hřišť i pro veřejnost.  

 Budeme podporovat rozvoj škol směrem k zvyšování jejich významu pro život 

místních komunit, včetně programu Bezpečná cesta do školy. V této souvislosti 

budeme podporovat menší školy, které jsou důležité pro kvalitní život v 

jednotlivých čtvrtích a připravíme koncepci rozvoje přeshraniční spolupráce 

v oblasti vzdělávání. 

 Budeme rozvíjet  spolupráci s Technickou univerzitou jako s jedním ze 

strategických partnerů města. 

 Dle aktuální potřeby případně zřídíme další městské jesle.  

 Budeme aktivně podporovat vznik hospice, rozvoj paliativní péče v nemocnici a 

rozvoj terénní hospicové a paliativní péče. 

 Budeme podporovat pokračování současného rozvoje nemocnice bez dluhů. 
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 Prověříme možnosti navýšení kapacity respitní péče a terénních pečovatelských 

služeb. 

 Přehodnotíme pravidla pro přijímání do městských Domů se zvláštním určením. 

 Budeme zlepšovat dostupnost i občanskou vybavenost stávajících Domů se 

zvláštním určením. 

 Zlepšíme informovanost o sociálních službách, jejich průběžnou aktualizaci a 

přemístění sociálního informačního centra do bezbariérových prostor. 

 Zvážíme možnost zřízení „pojízdného magistrátu“ pro seniory a zdravotně 

znevýhodněné občany. 

 Podpoříme rozvoj moderních forem kvalitní terénní sociální práce jako investici 

do prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů. 

 Budeme podporovat větší zapojení nezaměstnaných do údržby města a do činnosti 

jeho organizací v rámci veřejně prospěšných prací. 

 Budeme aktivně prosazovat moderní prorodinnou politiku, např. formou 

zkrácených úvazků v magistrátu a v městských společnostech, zřizováním nových 

míst ve školkách,  zaváděním pružné pracovní doby a dalšími opatřeními. 

 Připravíme novou koncepci rozvoje a údržby všech složek městské a příměstské 

zeleně. 

 Postupně zlepšíme stav městských parků a lesů, v příměstských lesích budeme 

podporovat především jejich rekreační a ekologické funkce. 

 Budeme kultivovat veřejný prostor pomocí nových laviček, vodních prvků, 

revitalizací parků a obnovou drobné zeleně. 

 Budeme rozvíjet a zavádět moderní způsoby nakládání s odpady se zaměřením na 

problematiku bioodpadu, nebezpečných odpadů a plastů. 

 Provedeme revizi záměrů prodeje městských zahrádek a rušení zahrádkářských 

osad. 

 Skončíme s výprodejem městské zeleně,  rozšíříme seznam pozemků vyjmutých 

z privatizace a  některé prodané plochy se pokusíme získat zpět. 

 Za účelem zachování přístupu do krajiny vytvoříme přehled o veřejně přístupných 

účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu územní působnosti města 

Liberce. 

 Připravíme plán na dlouhodobé zlepšení čistoty vody v liberecké přehradě. 

 Připravíme plán na rekonstrukce, popř. rozšíření kanalizační sítě, včetně 

systematického odkanalizování rozvojových oblastí. 

 Zvýšíme podporu města pro rozvoj alternativní a nekomerční kultury. 

 Chceme zachovat třísouborové divadlo jako jeden z hlavních pilířů kulturního 

života ve městě. 

 Budeme usilovat o to,  aby kulturní zařízení zřizovaná městem zůstala 

provozována na stávající úrovni a snažit se o jejich další rozvoj.  

 Vytvoříme veřejný seznam plánovaných oprav chodníků a silnic, který budou 

moci občané průběžně připomínkovat.  

 Budeme vhodnými formami motivovat veřejnost k většímu využívání MHD (např. 

připravíme plán na budování dalších krytých zastávek MHD všude, kde to bude 

technicky možné či budeme prosazovat větší koordinaci MHD s vlakovou a 

regionální autobusovou dopravou). 

 Při přípravě nových rozvojových oblastí bude důležitým kritériem možnost a 

náročnost jejich napojení na MHD. 

 Připravíme a budeme postupně realizovat ucelený systém rozvoje cyklodopravy a 

infrastruktury pro cyklistiku. V této souvislosti zajistíme kvalitní značení 
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cykloturistických tras v okolí Liberce a po dobudování potřebných úseků také 

v centru města. 

 Budememe podporovat integrovany systém infrastruktury pro bezmotorovou a 

veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras (např. dle systému 

SchweizMobil, který bude zaváděn v ČR). 

 Připravíme a postupně dobudujeme systém pěších tras spojujících centrum s 

okrajovými částmi. 

 Připravíme ucelený systém pro snížení zátěže z automobilové dopravy, včetně 

dopravního zklidnění centra města. 

 Budeme postupně zvyšovat bezpečnost městských komunikací pro všechny 

účastníky dopravy, zejména pro pěší a cyklisty. 

 Budeme důsledně dbát na realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace - Liberec jako bezbariérové město. 

 Budeme pokračovat v přípravě plánu napojení Rochlice na tramvajovou trať. 

 Budeme podporovat Plán mobility, tj. zavedení opatření vedoucích k uskutečnění 

potřebné přepravy osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na 

životní prostředí a snížení ekonomické zátěže. 

 Zaměříme se na řešení problematiky cen ze systému centrálního zásobování 

teplem s cílem zajistit spravedlivou cenu tepla pro občany. 

 Budeme usilovat o vyjmutí části městských lesů v Ruprechticích ze zástavy u 

České spořitelny, aby mohl být realizován záměr Síť stezek pro volný čas v rámci 

IPRM. 

 Budeme usilovat o to, aby správu parkovacího systému měla na starosti městská 

společnost. 

 Budeme usilovat o řešení problematických dopravních uzlů (např. kruhové 

objezdy u průmyslové zóny Sever). 

 Zlepšíme stav dětských hřišť ve městě opravou dosavadních a budováním nových. 

 Zajistíme místo pro funkční městskou tržnici a farmářský trh. 

 Připravíme revitalizaci a zpřístupnění areálu Lesního koupaliště a jeho okolí. 

 Připravíme opatření na omezení negativního vlivu heren ve městě.  

 Budeme podporovat činnost mateřských center a dalších místních sdružení. 

 Připravíme vznik dětského koutku v budově radnice. 

 Budeme pokračovat v úpravách okolí Liberecké přehrady v rámci projektu Zelené 

srdce Liberce. 

 Budeme koncepčně  podporovat sport, zejména rekreační sport a pravidelné 

sportovní aktivity mládeže. 

 Připravíme komplexní projekty pro lepší celoroční využití sportovních areálů ve 

Vesci a na Ještědu. 

 Budeme více využívat partnerství se zahraničními městy pro přenos příkladů dobré 

praxe ze zahraničí do Liberce.  

 

Rozvoj města a územní plán 

 
 Budeme pokračovat v detailním projednání nového územního plánu s veřejností 

v jednotlivých částech města. 

 V nově připravovaném územním plánu budeme věnovat zvýšenou pozornost 

systému nezastavitelných ploch zeleně, zejména veřejně přístupné. 
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 Všechny důležité změny ve městě budeme publikovat ve zpravodaji města, na 

webu a projednávat na veřejných jednáních.  

 Vytvoříme záměr na citlivé dotvoření širší lokality kolem Papírového náměstí v 

součinnosti s majiteli pozemků a jednotlivými investory. 

 Budeme podporovat Vytvoříme plán na záchranu a obnovu městské památkové 

zóny.  

 Zasadíme se o minimalizaci  negativního vlivu nové výstavby pro obyvatele již v 

lokalitě bydlící. 

 V lokalitě „Jáma Perštýn“ budeme usilovat o vytvoření dostatečného prostoru pro 

městskou zeleň. 

 Uskutečníme potřebné kroky k přípravě nového Strategického plánu města dle 

moderních světových trendů. 

 V dopravní části Územního plánu budeme zohledňovat též realizovatelnost a 

finanční náročnost navržených řešení, důraz budeme klást na udržitelnost dopravy. 

 Zřídíme oddělení nebo úsek dopravního inženýrství, který zajistí systematické 

zvýšení bezpečnosti dopravy a zkvalitnění dopravního systému ve městě. 

 

Hospodaření města a podpora místní ekonomiky 
 

 Budeme postupně snižovat městský dluh a to přednostně z úsporných opatření či 

zvýšených příjmů města, nikoliv z prodeje majetku města.  

 Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně 

vymezenými podmínkami. 

 Pro zajištění financování rozvoje města budeme maximálně využívat všech 

dostupných dotací.   

 Přehodnotíme připravované projekty v rámci tzv. integrovaných plánů rozvoje 

města tak, aby skutečně sloužily obyvatelům města a získané dotace byly efektivně 

využity.  

 Provedeme postupnou  revizi všech platných smluv uzavřených městem, včetně 

těch, které uzavřely městské organizace a společnosti s většinovou účastí města. 

 V potřebné míře zajistíme účast vedoucích pracovníků městských společností na 

zasedáních zastupitelstva. 

 Budeme více podporovat místní podnikatele a vytvářet lepší podmínky pro jejich 

činnost, aktivně budeme podporovat rozvoj místního průmyslu založeného na 

moderních technologiích. 

 Při získávání nových investorů budeme více prosazovat dlouhodobé zájmy města.  

 Budeme na profesionální úrovni  rozvíjet městské aktivity v oblasti turistického 

ruchu a propagovat související aktivity místních podnikatelů. 

 Provedeme  analýzu efektivity majetkové účasti města v akciových společnostech. 

 Budeme zavádět takové způsoby výběru dodavatelů, které povedou ke snížení cen 

při zachování požadované kvality předmětu zakázky. 


