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Vize



Liberec

srdce severu,

ekonomické centrum,

moderní a inovativní město, 

využívající technologický pokrok,

zajištující plnohodnotné bydlení a služby,

podporující aktivní život plný kultury a sportu,

atraktivní pro občany, návštěvníky i zaměstnavatele,

město dobře dostupné, výborně prostupné a trvale udržitelné,

prostě místo, kde věci fungují tak, jak mají a vzduch je stále čistý, 

místo, kde má každý prostor pro vlastní seberealizaci a osobní rozvoj,

Liberec, tam kde je blahobyt občanů a prosperita města ve vzájemné harmonii. 

Vize verze I



Strategické cíle



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. Podporujeme udržení stability sítě škol na území města.

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.

Strategické cíle



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.

Strategické cíle



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. Podporujeme vyšší

koncentraci obyvatelstva v rámci zastavitelných ploch, usilujeme o zvyšování

(architektonické) kvality staveb i hmotného prostředí. Zároveň podporujeme

prostupnost města.

3.3 – Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek , udržujeme

a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města

z vnějšku a prostupnost zevnitř.

Strategické cíle



3 – Udržitelný rozvoj města

3.4 – Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah a

pokrytí 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, efektivně pečujeme o majetek města a

podporujeme spolupráci s partnery města. Strategický rozvoj plánujeme

v souladu s možnostmi financování rozvojových potřeb.

Strategické cíle



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.

Strategické cíle



• Popis specifického cíle

• Popis opatření

• Struktura opatření

• Struktura priorit

Struktura výstupu – další členění



Co dál



• Strategické projekty a akční plány

• Projednání návrhu a projektů

• Projednání SEA 

• Nastavení systému implementace a aktualizace strategie

• Velké veřejné projednání a prezentace strategie – ideálně v reálném 

prostoru a s reálnými lidmi v roce 2021 

• Spuštění informační a komunikační kampaně – prezentace ucelených 

témat a super strategických projektů

Hlavní body



Děkujeme za spolupráci


