
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie rozvoje SML 2021+ 

Návrh cílů a opatření – P3 



Souhrnný přehled strategických cílů a specifických cílů 

1 – Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

1.1 – Usilujeme o zvýšení praktické uplatnitelnosti absolventů škol a nárůst osob s vyšší 
kvalifikací na území kraje – podporujeme rozvoj kvality vzdělávání a jsme připraveni 
reagovat na nové společenské výzvy. Podporujeme rozvoj osobnosti žáků a studentů 
a zvyšujeme jejích připravenost na společenské a technologické změny. 

1.2 – Usilujeme o nárůst počtu podnikatelských subjektů v segmentech s vyšší přidanou 
hodnotou, zaměstnávající osoby s vyšší kvalifikací. Podporujeme diverzifikaci 

soukromého sektoru a klademe důraz na podporu aplikovaného výzkumu. Podporujeme 
vědu a budování výzkumných týmů. 

2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 

2.1 – Optimalizujeme kapacity sociálních služeb, podporujeme vyváženost terénních, 
ambulantních a pobytových služeb, zvyšujeme jejich kvalitu, dostupnost a adresnost.  

2.2 – Posilujeme prevenci v oblasti zdraví, pečujeme o zdraví obyvatel a zvyšujeme 
dostupnost kvalitní zdravotní péče.   

2.3 – Snižujeme kriminalitu, zvyšujeme pocit bezpečí a posilujeme aktivní prvky 

bezpečnosti na území města. 

3 – Udržitelný rozvoj města 

3.1 – Zvyšujeme dostupnost bydlení, podporujeme dostupné bydlení pro mladé  
a znevýhodněné na komerčním trhu s bydlením a navracíme bydlení do centra města.  

3.2 –  Budujeme plnohodnotné město pro život. Zvyšujeme atraktivitu města pro 
bydlení, trávení volného času a práci. Podporujeme život ve veřejném prostoru, 
zvyšujeme jeho přidanou hodnotu a funkčnost pro veřejnost. Zároveň podporujeme 
prostupnost města.   

3.3 – Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek města, udržujeme 
a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města z vnějšku 
a prostupnost zevnitř.  

3.4 – Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah, pokrytí 
a účinnost města technickou infrastrukturou.   

3.5 – Chráníme a zvyšujeme kvalitu životního prostředí a podporujeme využití 
obnovitelných zdrojů energie.  

3.6 – Zvyšujeme kvalitu, rychlost a dostupnost služeb pro klienty veřejné správy. 
Zvyšujeme komfort pro zaměstnance a efektivně pečujeme o majetek města.   

4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

4.1 – Podporujeme kulturnost obyvatel města – jejich kulturní a společenské vyžití, 
a podporujeme realizaci akcí komunitního, lokálního i nadregionálního významu. 
Zvyšujeme povědomí obyvatel o kultuře a kulturních akcích a aktivně je zapojujeme do 
plánování kultury ve městě.  

4.2 – Podporujeme dostupnost sportovních aktivit pro všechny generace, podporujeme 
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, včetně sportů okrajových. Sportoviště 

naplňují moderní standardy na světové úrovni. Město Liberec je vyhledávaným místem 

pro letní i zimní sporty.  

4.3 – Podporujeme obyvatele v aktivním trávení volného času. V rámci města je 
k dispozici pestrá nabídka volnočasových aktivit. Podporujeme osvětu a spolupráci. 

4.4 – Město a jeho okolí je lákavé pro turisty všech generací a sociálních skupin. 
Nabízíme kvalitní služby a dostatek atraktivit pro dlouhodobější pobyty. 
Spolupracujeme při propagaci města a jeho okolí a při nabídce služeb. 

 



 

Návrh specifických cílů a opatření 

Strategický cíl 3 – Udržitelný rozvoj města 

3.1 Specifický cíl – Bydlení 

Zvyšujeme dostupnost bydlení, podporujeme dostupné bydlení pro mladé  

a znevýhodněné na komerčním trhu s bydlením a navracíme bydlení do centra 

města.  

Opatření 

3.1.1 Zavedení koncepčního přístupu v otázce bydlení 

► zpracování analýzy bydlení v Liberci a návazné strategické koncepce 

bydlení 

► implementace koncepčních, dlouhodobých opatření navržené v rámci 

zpracované koncepce 

► nastavení systémovosti podpory sociální práce v oblasti bydlení 

a majetkové správy (proces přidělení, koordinace, prevence ztráty 

bydlení, technická správa) 

3.1.2 Podpora dostupného bydlení 

► revitalizace a navyšování kapacit bytového fondu města 

► vytvoření podmínek pro formování systému sociálního bydlení pro osoby 

v bytové nouzi prostřednictvím městských investic a dotačních programů 

do výstavby a rekonstrukcí bytů 

► podpora mezigeneračního bydlení v rámci bytových domů v majetku 

města 

► podpora prostupného bydlení 

► podpora dostupného bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel – vytvoření 

funkčního systému sociálního bydlení 

3.1.3 Oživení centra města – navrácení sídelní funkce 

► intenzifikace centra 

► podpora rozvoje bydlení v centru města 

► opravy bytů a domů v městské památkové zóně 

3.1.4 Revitalizaci brownfields 

► využití potenciálu brownfields a jejich revitalizace jako nástroje ke zvýšení 

nedostatečných bytových kapacit 

3.2 Specifický cíl – Urbanismus a veřejný prostor 

Budujeme plnohodnotné město pro život. Zvyšujeme atraktivitu města pro 

bydlení, trávení volného času a práci. Podporujeme život ve veřejném prostoru, 

zvyšujeme jeho přidanou hodnotu a funkčnost pro veřejnost. Zároveň 

podporujeme prostupnost města.   



Opatření 

3.2.1 Zatraktivnění veřejného prostoru 

► zpracování přehledu a hierarchizace veřejných prostranství – nalezení 

jejich ideální podoby, využití, vybavení a uspořádání na základě místních 

potřeb obyvatel (s využitím metod zapojování veřejnosti do plánování 

města) 

► postupná revitalizace veřejných prostorů jako systému propojených  

ploch a zelených koridorů zajišťující příjemnou průchodnost města pro 

pěší a cyklisty – revitalizace a rozšiřování rekreačních a relaxačních ploch  

► oživení veřejného prostoru zřizováním vodních a osazováním výtvarných 

uměleckých prvků, zabezpečení jejich pravidelné a odborné údržby 

► využití potenciálu brownfieldů pro zkvalitnění veřejného prostoru 

► zvyšování pobytové funkce veřejného prostoru z hlediska kvality 

předmětného území a „stabilizačního prvku“ pro místní komunitu 

3.2.2 Zvýšení prostupnosti města 

► identifikace problémů v průchodnosti a soupis existujících bariér 

► zpracování koncepce prostupnosti města s návrhy realizačních opatření 

► zlepšování fyzické prostupnosti a bezbariérovosti města, posilování 

vnitřních vazeb a uzlových míst v síti veřejných prostranství 

► vývoj a inovace prvků městského mobiliáře a informačního systému 

3.2.3 Ukotvení historické osy města 

3.3 Specifický cíl – Doprava a dopravní infrastruktura 

Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek města, udržujeme 

a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města 

z vnějšku a prostupnost zevnitř.  

Opatření 

3.3.1 Dostupná, komfortní a udržitelná městská hromadná doprava 

► průběžná implementace navržených opatření v rámci Plánu dopravní 

obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou na období 

2017–2023 

► posilování role veřejné dopravy a jejího podílu na celkové dopravě  

ve městě 

► modernizace technicky nevyhovujících zastávek a autobusového nádraží, 

popř. zřízení nových zastávek 

► průběžná modernizace vozového parku, snižování ekologické zátěže 

vozidel MHD 

► vyřešení problematiky tramvajové tratě do Rochlic 

3.3.2 Efektivní usměrňování dopravní zátěže 

► vybudování centrálního dopravního informačního systému 

3.3.3 Podpora cyklodopravy, cykloturistiky a pěší dopravy 

► dobudování a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu ve městě 

– integrace cyklistické dopravy do hlavního dopravního prostoru, případně 

vedení cyklistů v přidruženém dopravním prostoru společně s chodci nebo 

na samostatné stezce pro chodce a cyklisty 



► zvyšování vybavenosti infrastrukturou pro chodce a cyklisty (moderní 

a bezpečné parkování kol, včetně elektro, technické zázemí pro drobné 

opravy kol, orientační systém – mapy, ukazatele atd.) 

► propojení cyklistických koridorů a stezek 

► zpracování pasportu/mapy cyklostezek 

► cyklistické a pěší propojení města s okolními obcemi 

► podpora půjčoven a sdílení jízdních kol 

► důsledná implementace opatření navržených v rámci Plánu rozvoje 

cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017–2023 

3.3.4 Lepší napojení na páteřní železniční síť ČR 

3.3.5 Řešení tranzitu automobilové dopravy přes území města 

3.3.6 Doprava v klidu (dostupné, řízené parkování) 

► optimalizace počtu parkovacích míst se zaměřením na lokality  

s převládající bytovou zástavbou 

► realizace koncepčního přístupu k parkování v centru města a na sídlištích 

► využití potenciálu brownfieldů pro navýšení parkovacích kapacit 

► postupná rekonstrukce a dovybavení stávajících parkovacích ploch, 

včetně značení 

3.3.7 Efektivní správa místní infrastruktury 

3.3.8 Bezpečnost dopravy 

► rozvoj moderních technologií a nástrojů s ohledem na bezpečnost  

a plynulost dopravy   

3.3.9 Zvýšená pozornost mostům a propustkům  

3.3.10 Podpora elektromobility a jiných alternativních pohonů 

► zřizování parkovacích míst s možností dobíjení elektromobilů 

► zřizování dobíjecích stanic pro elektrokola 

► podpora carsharingu 

3.3.11 Osvěta v oblasti udržitelné městské mobility 

► organizace propagačních akcí vysvětlující význam udržitelné městské 

mobility  

► pořádání seminářů a veřejných projednání koncepčních dokumentů města 

i konkrétních záměrů s důrazem na jeho udržitelný rozvoj 

► distribuce propagačních materiálů 

► cílená práce s mládeží 

► využití komunikačních nástrojů (webové stránky, sociální sítě) 

k propagaci udržitelné mobility a konkrétních záměrů/projektů města 

v této oblasti) 

3.4 Specifický cíl – Technická infrastruktura 

Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah, 

pokrytí a účinnost města technickou infrastrukturou.   

Opatření 

3.4.1 Efektivní rozvoj vodovodů a kanalizací 

► rekonstrukce technicky nevyhovující vodohospodářské infrastruktury 



► rekonstrukce technicky nevyhovujícího kanalizačního systému 

► odkanalizování problematických lokalit na území města 

► dobudování veřejných vodovodů 

3.4.2 Efektivní rozvoj a správa veřejného osvětlení včetně světelného signalizačního 

zařízení 

► zpracování koncepce veřejného osvětlení města 

► optimalizace, zkvalitnění a rozšíření veřejného osvětlení s důrazem na 

snižování světelného smogu 

3.4.3 Udržení a efektivní rozvoj CZT a metropolitní sítě 

3.4.4 Efektivní správa o městský majetek  

3.4.5 Podpora externí správy a rozvoje sítí (plyn, elektřina, voda, telekomunikace) 

3.4.6 Implementace a rozvoj 5G sítí 

3.5 Specifický cíl – Životní prostředí 

Chráníme a zvyšujeme kvalitu životního prostředí a podporujeme využití 

obnovitelných zdrojů energie.  

Opatření 

3.5.1 Uplatňování koncepčního přístupu k problematice životního prostředí 

► zpracování koncepce pro oblast městské zeleně a veřejného prostoru 

► řádná implementace opatření navržených Akčním plánem udržitelné 

energie a klimatu 2030 

3.5.2 Efektivní péče o městský majetek 

► zvětšování ploch městské zeleně na území města, zejména 

v urbanizovaných částech  

► revitalizace ploch veřejné zeleně  

► optimalizace údržby a úklidu veřejných prostor, zvýšení čistoty ve městě 

► efektivní a účelné využívání aplikace Marushka a její postupné rozšiřování 

3.5.3 Podpora přirozené retence vody v krajině 

3.5.4 Snižování hluku, prašnosti 

3.5.5 Zlepšení kvality vody ve městě 

3.5.6 Zlepšování kvality ovzduší 

► realizace opatření na snížení energetické náročnosti a emisí  

3.5.7 Řešení ekologických zátěží, revitalizace brownfields 

► snížení počtu kontaminovaných míst – aktivní komunikace se 

znečišťovateli ŽP 

3.5.8 Optimalizace odpadového hospodářství 

► udržování a rozvíjení komplexní, přiměřené a efektivní sítě zařízení  

k nakládání s odpady na území města 

► rozvíjení odděleného sběru odpadů, snížení množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů  

► předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů  



► podpora recyklace a druhotného využití odpadu, podpora přeměny 

odpadu na využitelné zdroje 

3.5.9 Podpora alternativních zdrojů energie 

3.5.10 Adaptace na změnu klimatu 

3.6 Specifický cíl – Inovativní veřejná správa 

Zvyšujeme kvalitu, rychlost a dostupnost služeb pro klienty veřejné správy. 

Zvyšujeme komfort pro zaměstnance a efektivně pečujeme o majetek města.   

Opatření 

3.6.1 Rozvoj systému řízení kvality  

► podpora zavádění metod zvyšování kvality a zefektivňování řízení veřejné 

správy 

► optimalizace vnitřních procesů úřadu 

3.6.2 Zavádění inovací a optimalizace procesů v rámci projektů města, zavádění 

chytrých řešení a principů Smart City 

► analýza oblastí pro nejefektivnější aplikaci chytrých řešení 

► vytvoření strategie pro implementaci chytrých řešení 

► realizace projektů Smart City 

3.6.3 Aktivní správa majetku města, efektivní rozšiřování a užívání majetkového 

portfolia města 

► pasportizace majetku města a optimalizace jeho struktury 

► vytvoření koncepce pro správu majetkových podílů města 

► efektivní využívání strategicky významných ploch a majetku města  

3.6.4 Podpora spolupráce mezi všemi subjekty ve veřejné správě 

3.6.5 Podpora rozvoje IS a elektronizace veřejné správy 

► maximální elektronizace (e-Governance) agend, zajištění dostupnosti dat 

všem zájemcům (open data) 

► rozvíjení informačních služeb a chytrých technologií (online 

zpřístupňování dokumentů, rozvoj mobilních aplikací pro komunikaci 

s úřady) 

3.6.6 Posílení a větší efektivita při komunikaci s veřejností a její zapojení  

do plánování rozvoje města 

► vytvoření a aplikace informační a komunikační strategie města a úřadu  

s veřejností – identifikace a rozvíjení efektivních komunikačních nástrojů 

k oslovení veřejnosti 

► zvýšení otevřenosti města vůči obyvatelům – průběžné informování 

o rozvojových záměrech města (o přípravě i realizaci, celkový přehled 

s postupně doplňovanými informacemi) 

► posilování zapojování obyvatel do plánování rozvoje místních částí  

i celoměstských záměrů – zvýšení efektivity zapojování a konstruktivnosti 

podnětů od občanů (nejen kritika problémů, ale i návrhy řešení) 

► zkvalitnění a zpřehlednění komunikačních nástrojů a jejich větší využívání 

– webové stránky, sociální sítě 



3.6.7 Rozvoj spolupráce a partnerství 

► aktivní rozvoj spolupráce v rámci Euroregionu Nisa 

► rozvoj spolupráce s partnerskými městy 

► posilování spolupráce v oblasti architektury a urbanismu pro získání 

zahraničních zkušeností a inspirace 

► využití potenciálu spolupráce se zahraničními partnery v rámci programů 

přeshraniční spolupráce 

► zapojování města do mezinárodních soutěží 

► posílení prezentace města v mezinárodním prostředí  

3.6.8 Stanovení a vyjasněných dlouhodobých cílů a priorit v rozvoji města 

s ověřitelnými výsledky a vazbou na rozpočet 

3.6.9 Vypracování dlouhodobých koncepcí a strategické dokumentace (bydlení, 

cestovní ruch, kultura) 

3.6.10 Optimalizace prostor pro zaměstnance a úředníky MML a jejich průběžná 

modernizace 

3.6.11 Prosazování přítomnosti nadregionálních institucí a organizací ve městě 

► centrální SŽDC 

► krajský soud 

► centrální stavební úřad 

► udržení vojenské posádky 

 


