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Důvodová zpráva 
 

Zastupitelstvo města bylo o aktualizaci strategie rozvoje města naposledy informováno na svém     

6. zasedání dne 27.6.2013.  

 

Od tohoto zasedání byly realizovány tyto aktivity:  

1. Dotazníkové šetření veřejnosti (6.5.2013 – 31.7.2013) 

2. Doporučení aktualizované vize, globálních cílů, strategických cílů pro rozpracování návrhové části 

(15.7.2013, Komise pro rozvoj a strategické plánování) 

3. Setkávání pracovních skupin (26.8.2013 – 3.10.2013) 

 

V současné době se připravují tyto aktivity: 

4. Představení návrhové části strategie  

5. Hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

1. Již na svém červnovém zasedání bylo ZM informováno o spuštění dotazníkového šetření. Vzhledem 

k četným stížnostem týkajících se distribuce dotazníku následně proběhlo druhé kolo šetření, dotazník 

byl součástí červnového čísla Libereckého zpravodaje jako příloha. Celkem jsme v obou kolech 

obdrželi 795 dotazníků. Polovinu respondentů tvořily pracující osoby, 33 % důchodci, většina 

respondentů uvedla, že v Liberci žijí více než 15 let. Dotazník byl strukturován takovým způsobem, že 

bylo možné vyhodnotit vztah občanů k městu, dopravu, bezpečnost ve městě, životní prostředí a čistotu 

veřejných prostor, obecně život ve městě, názory na další rozvoj města, práci radnice a zapojení občanů 

do veřejného dění. Souhrnná zpráva o výsledcích dotazníkového šetření je dostupná        

zde: http://kuc.cz/n9npgk. 

 

2. V průběhu července byla ukončena analytická fáze koncepce. Jako vstupy pro další fázi sloužily 

strategické analýzy, analýza hlavních aktérů rozvoje ve městě, dotazníkové šetření, anketa „Náměty na 

zlepšení kvality života ve městě“, výstupy z veřejných projednávání. Tyto informace měl k dispozici 

Projektový tým strategie a následně Komise pro rozvoj a strategické plánování, která na základě těchto 

materiálů doporučila 15. července 2013 aktualizovanou vizi, globální cíle, strategické cíle a zformování 

pracovních skupin. Finální verze aktualizované strategie rozvoje města bude předložena ke schválení 

zastupitelstvu města. 

Vize, tedy určitá idea toho, jakým městem by měl Liberec v roce 2020 být, byla schválena v této 

podobě: 

Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského trojzemí. 

Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých a středních školách, které vychovávají 

všestranně připravené odborníky z různých oborů využívající špičkové moderní technologie. Město 

nabízí bohatý kulturní a společenský život stejně tak i sport a další volnočasové aktivity jak pro místní, 

tak pro návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami pro život, 

kvalitním životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním stylem řízení města 

otevřeným spolupráci napříč všemi sektory.  

http://kuc.cz/n9npgk
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Na pracovních skupinách zazněla připomínka, která bude dále ke schválení předložena Komisi pro 

rozvoj a strategické plánování, aby byla druhá věta vize „Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na 

kvalitních vysokých a středních školách…“ doplněna ještě o základní školy.  

Z vize pak vyplývají čtyři globální cíle rozvoje Liberce: 

1. Atraktivní město pro obyvatele i turisty s funkčním žijícím centrem nabízí dostupnou přírodu 

v bezprostředním okolí města i odpovídající podmínky pro sportování a další možnosti trávení volného 

času.  

2. Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních technologií a spolupráci 

s vysokými školami a výzkumnými centry. Kvalitní a vzdělaná pracovní síla nachází ve městě 

odpovídající kulturní a společenské vyžití. 

3. Vysoká kvalita života obyvatel města v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu bydlení v Liberci jak pro 

stávající obyvatele města, tak pro nově příchozí.  

4. Moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem stejně tak 

s obyvateli města, podnikatelskou veřejností, občanským sektorem a dalšími.  

Třetí úrovní jsou pak strategické cíle, kterých je, stejně jako v předchozí verzi strategie rozvoje, pět: 

A. Konkurenceschopná ekonomika a podnikání 

B. Kvalita života 

C. Životní prostředí 

D. Udržitelná mobilita a technická infrastruktura 

E. Veřejná správa, občanská společnost, územní spolupráce 

Komisi pro rozvoj a strategické plánování bude ještě předložen návrh, aby byl cíl C Životní prostředí 

přejmenován na Životní prostředí a veřejný prostor.  

Komise pro rozvoj a strategické plánování současně schválila, že bude zřízeno deset tematických 

pracovních skupin, které budou rozpracovávat dále strategické cíle do úrovně specifických cílů, 

opatření a aktivit.  

 

3. Vzhledem ke schváleným strategickým cílům byly vytvořeny tyto pracovní skupiny (v závorce je 

vymezení, pod který strategický cíl tematická pracovní skupina spadá): 

1. Podnikání, věda, výzkum a inovace (A) 

2. Zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost (B) 

3. Cestovní ruch (A) 

4. Vzdělávání (B) 

5. Volný čas (B) 

6. Kvalitní veřejná správa (E) 

7. Udržitelná mobilita (D) 

8. Životní prostředí (C)  

9. Veřejný prostor (C)  

10. Technická infrastruktura (D)  

 

Pracovní skupiny byly obsazeny odbornou i laickou veřejností, působili v nich především odborníci 

z městských společností a organizací, z magistrátu, ze soukromých podniků, neziskových organizací, 

institucí státní správy, vzdělávacích, kulturních, sportovních, volnočasových organizací, občané atd. 

Celkem v deseti skupinách pracovalo 147 osob. Výzva k zapojení se do pracovních skupin byla 

zveřejněna na webových stránkách města, byl zde on-line formulář, který zájemci vyplňovali, naprostá 

většina členů pracovních skupin však byla oslovena přímo na základě zpracované analýzy hlavních 
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aktérů rozvoje ve městě. Přímé oslovení zaznamenalo značný úspěch a většina z oslovených se stala 

členy jedné či více pracovních skupin.  

Skupiny se začaly scházet na konci srpna, každá skupina se sešla celkem třikrát vždy po dvou hodinách, 

poslední setkání proběhlo 3. října 2013. Na prvním setkání skupiny definovaly největší problémy 

v dané oblasti a pro své téma navrhly specifické cíle. Na druhém setkání byly schváleny specifické cíle 

a pro každý cíl navrženo alespoň jedno opatření. Cílem třetího setkání pak bylo schválit opatření a pro 

každé opatření definovat alespoň jednu aktivitu. Po druhém kole pracovních skupin proběhla tzv. 

koordinační schůzka, které se zúčastnili vždy dva zástupci z každé pracovní skupiny. Cílem této 

schůzky bylo probrat průřezová témata, odstranit duplicity, poukázat na významnost témat, která   

se řešila ve více skupinách, případně najít nějakou opomenutou problematiku.  

Každé setkání bylo facilitováno moderátorem ze společnosti Agora CE, o.p.s., která je komunikátorem 

s veřejností v rámci aktualizace strategie rozvoje města. Kromě moderátora se druhého kola všech 

pracovních skupin a rovněž koordinační schůzky zúčastnila odbornice na udržitelný rozvoj, RNDr. 

Vargová, která dohlížela na to, aby navržené cíle a opatření byly v souladu s principy udržitelného 

rozvoje. Jednotlivých setkání se účastnili rovněž náměstci primátorky a tajemník magistrátu. V tuto 

chvíli probíhá na odboru strategického rozvoje a dotací kompletace všech výstupů do komplexního 

materiálu.  

 

4. Po zkompletování a úpravě výstupů pracovních skupin bude návrhová část představena veřejnosti. 

Nejprve vedení města, vedoucím odborů, tajemníkovi magistrátu, následně proběhnou veřejná 

představení. Jsou naplánována tato setkání: 

 představení strategie všem členům pracovních skupin     

 představení strategie veřejnosti  

 představení strategie veřejnosti 

 představení strategie hlavním aktérům rozvoje  

 představení strategie městem založeným a zřízeným organizacím  

Představení návrhové části strategie všem subjektům je naplánováno na listopad. Následně bude  

návrhová část strategie projednána v komisích, výborech a politických klubech a poté bude finální verze 

předložena zastupitelstvu města a zpracovateli SEA.  

 

5. Koncepce musí být v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,   

a dalšími relevantními zákony posouzena z hlediska svého vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Je 

třeba vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu (2. kategorie) na hodnotitele SEA, který následně obdrží 

komplexní znění aktualizované strategie. Již jsme obdrželi stanovisko od Správy chráněné krajinné 

oblasti Jizerské hory a od Krajského úřadu Libereckého kraje, že není třeba vypracovávat hodnocení 

vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Na základě těchto stanovisek mohla být lépe 

specifikována zadávací dokumentace, která bude zveřejněna v nejbližších dnech.  

 

V návaznosti na představené aktivity je třeba dále realizovat následující: 

1. Realizovat výběrové řízení na hodnotitele dopadu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).  

2. Průběžně komunikovat s veřejností. 


