STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 26. 6. 2014

Představení finální podoby Aktualizace strategie rozvoje
statutárního města Liberec 2014 – 2020 (ASRSML)
a přípravy Integrovaného plánu rozvoje (IPRÚ)
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
zastupitelům města a veřejnosti.

Předkládá: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj
města a dotace
Zpracoval: Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D., manažer oddělení rozvojové koncepce
telefon:

485 243 580

Představení finální podoby Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec
2014 – 2020 (ASRSML) a přípravy Integrovaného plánu rozvoje (IPRÚ) aglomerace
Liberec – Jablonec nad Nisou zastupitelům města a veřejnosti:
Od loňského roku probíhala tvorba ASRSML o které bylo zastupitelstvo města průběžně
informováno, v květnu 2013 byla vytvořena analytická část dokumentu, od srpna do října
2013 se scházely pracovní skupiny, které pracovaly na návrhové části ASRSML, tedy na vizi,
globálních cílech, strategických a specifických cílech, opatřeních a návrhu možných aktivit.
Výstup pracovních skupin byl dále revidován prostřednictvím zejména Projektového týmu
strategie, byl upraven o připomínky ze strany vedení města, vedoucích odborů MML,
možnost připomínkovat měly i komise rady, dále výbory zastupitelstva a zastupitelské kluby.
Následně byl dokument předán Agentuře regionálního rozvoje, spol. s r.o. k oponentnímu
posouzení.
Tento výstup byl dále, v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předán
k posouzení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Dne 24. června 2014 byl
Krajským úřadem Libereckého kraje vydán závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že
ASRSML nebude dále posuzována podle zákona za podmínek, že v dokumentu budou
opraveny některé nedostatky (týká se analytické části dokumentu). Bylo odůvodněno, že se u
ASRSML nepředpokládá žádný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví takový, který by
odůvodňoval potřebu dalšího posuzování. Závěr zjišťovacího řízení je k dispozici na úřední
desce MML.
V tuto chvíli je proto možné představit finální podobu dokumentu veřejnosti a předložit
koncepci ke schválení vedení města. Veřejná beseda je naplánována na čtvrtek 24. července
a uskuteční se v zastupitelské místnosti radnice od 16:00 do 18:00 hodin. Setkání bude
facilitováno koordinátorem komunikace, společností Agora CE, o.p.s. Obsahem besedy bude
představení finální podoby ASRSML před jejím předložením vedení města, dále představení
Integrovaného plánu rozvoje území. Veřejnost bude na besedu pozvána dvojím způsobem:
1. přímo budou pozváni ti, kteří se na tvorbě ASRSML podíleli, zejména členové
pracovních skupin;
2. nepřímo bude pozvána široká veřejnost, předpokládáme touto formou:
 pozvánka v Libereckém zpravodaji
 pozvánka ve Vratislavickém zpravodaji
 plakát vyvěšený (zdarma) na výlepových plochách RENGL v Liberci
 plakátu vyvěšeného v liberecké MHD
 pozvánka na www.Liberec.cz
 plakátů vyvěšených na dalších místech (nový magistrát, KNL… )
Následně se předpokládá předložení finální podoby ASRSML k projednání radě města na
jejím 13. zasedání dne 26. srpna 2014 a následně zastupitelstvu města na jeho 7. zasedání dne
4. září 2014.
V rámci představení strategie budou sděleny informace o přípravě IPRÚ.

