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Vize města 

Vize 2021+ 

Návrh vize vychází z hlavních klíčových bodů analýzy/cílů (technologie, inovace, bydleni, 

sport, kultura, dostupnost a prostupnost, čisté prostředí, fungující správa...) a graficky se 

snaží přizpůsobit logu města.  

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.  
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Souhrnný přehled strategických 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. 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. 

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 bydlení pro mladé a znevýhodněné na 
komerčním trhu s bydlením, preferujeme projekty trvale udržitelné architektury 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.  

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

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.    

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. 
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Návrh specifických cílů a opatření 

Strategický cíl 1 – Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

1.1 Specifický cíl – Vzdělávání 

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 jejich připravenost na společenské 

a technologické změny. Podporujeme udržení stability sítě škol na území města. 

Specifický cíl se skládá z celkem jedenácti opatření. Prvním z nich je zlepšení stavebně-

technického stavu budov škol zřizovaných městem. Součástí opatření je vypracování studie 

stavebně-technického stavu budov ZŠ a MŠ a jejich pasportizace, vytvoření dlouhodobého 

investičního plánu oprav a modernizace školních budov včetně doprovodné infrastruktury 

školních budov, návrhu zajištění zdrojů na jeho realizaci, stejně jako realizace oprav 

v souladu s moderními principy tzv. chytrých budov. To vše s cílem nastavení a udržení 

zdravého vnitřního ovzduší ve školách (klimatické podmínky, CO2, prašnost, chemické 

látky). 

Druhým opatřením je podpora spolupráce s TUL a dalšími klíčovými subjekty na území 

města. Součástí jsou aktivity vedoucí ke zvýšení atraktivity a propagace TUL s cílem 

zvýšení počtu studentů, rozvoj spolupráce s dalšími subjekty vzdělávací soustavy a zvýšení 

spolupráce s lokálními zaměstnavateli především na úrovni malých a středních podniků – 

podpora místních drobných podnikatelů, s cílem udržení absolventů v regionu. 

Třetím opatřením je podpora systému vzdělávání reflektující dynamiku doby a aplikaci 

inovativních forem a přístupů ve vzdělávání. Součástí je podpora pořizování, sdílení 

moderního vybavení a nových technologií, podpora praktického vzdělávání a řemesel, 

podpora konceptu STEM, podpora výuky jazyků na vysoké úrovni kvality a podpora výuky 

kritického myšlení a měkkých dovedností. Součástí tohoto opatření je rovněž zvyšování 

kvalifikační úrovně obyvatel města, jehož součástí je podpora účasti škol a školských 

zařízení v kvalitních programech, projektech a sítích. Opatření zahrnuje dále podporu 

alternativních forem vzdělávání, technického vzdělávání a podporu specifických studijních 

oborů (např. textilnictví, sklářství, nanotechnologie), které mají díky své jedinečnosti 

celorepublikový přesah, a jejich postavení v českém prostředí by tak mělo být i nadále 

posilováno.    

Čtvrté opatření se zaměřuje na zklidnění dopravy u škol. Součástí je vypracování analýzy 

dopravního chování a intenzity provozu v okolí škol a realizace navržených opatření.  

Páté opatření cílí na zlepšení podmínek pro práci pedagogických pracovníků, které zahrnuje 

i nastavení systému neustálého vzdělávání cílové skupiny. 

Šesté opatření řeší potřebu vyšší provázanosti jednotlivých stupňů školství. Opatření 

zahrnuje nastavení systému informovanosti mezi vzdělávacími a dalšími institucemi, 

organizacemi a zavedení pravidelné platformy (workshop, beseda) na výměnu zkušeností 

studentů mezi jednotlivými stupni vzdělávací soustavy (ZŠ vs. SŠ, SŠ vs. VŠ). 

Samostatné sedmé opatření je zaměřeno na posilování preventivních aktivit ve školách 

zaměřených např. na šikanu aj. 
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Osmým opatřením je vytváření a zároveň udržování kvalitních podmínek pro integraci 

všech dětí a žáků do MŠ a ZŠ. Součástí je integrace dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v začlenění do školského 

systému (zvýšení jejich schopnosti přechodu na SŠ, prevence předčasného opuštění 

vzdělávacího systému či neúspěšně absolvované povinné školní docházky). 

Devátým opatřením je podpora přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí.  

Desátým opatřením je rozšiřování sítě vysokorychlostního internetu ve školách 

a jedenáctým podpora Zdravých škol/Škol podporujících zdraví na území města. 

Opatření 

1.1.1 Zlepšení stavebně-technického stavu budov škol zřizovaných městem 

► zpracování studie stavebně-technického stavu budov ZŠ a MŠ a jejich pasportizace 

► vytvoření dlouhodobého investičního plánu oprav a modernizace  

► naplňování konceptu chytrých budov 

1.1.2 Podpora spolupráce s TUL a dalšími klíčovými subjekty na území města 

► zvýšení atraktivity a propagace TUL  

► zvýšení spolupráce s lokálními zaměstnavateli 

1.1.3 Podpora systému vzdělávání reflektující dynamiku doby a aplikaci inovativních 

forem a přístupů ve vzdělávání 

► podpora pořizování a sdílení moderního vybavení a nových technologií 

► podpora praktického vzdělávání a řemesel  

► podpora konceptu STEM 

► podpora výuky jazyků na vysoké úrovni kvality  

► podpora výuky kritického myšlení a měkkých dovedností 

► zvyšování kvalifikační úrovně obyvatel města (např. podpora účasti škol a školských 

zařízení v kvalitních programech, projektech a sítích) 

► podpora alternativních forem vzdělávání 

► podpora technického vzdělávání 

► podpora oborů celorepublikového významu 

1.1.4 Zklidnění dopravy u škol 

► zpracování analýzy dopravního chování a intenzity provozu v okolí škol 

► realizace navržených opatření 

1.1.5 Zlepšení podmínek pro práci pedagogických pracovníků  

► nastavení systému neustálého vzdělávání pedagogických pracovníků 

1.1.6 Větší provázanost mezi jednotlivými stupni školství 

► nastavení systému informovanosti 

► zavedení pravidelné platformy (workshop, beseda) na výměnu zkušeností 

1.1.7 Posilování preventivních aktivit ve školách (šikana atp.) 

1.1.8 Vytváření a udržování kvalitních podmínek pro integraci všech dětí a žáků do MŠ 

a ZŠ 

► integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

► podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem  

1.1.9 Podpora přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí 

1.1.10 Rozšiřování sítě vysokorychlostního internetu ve školách 
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1.1.11 Podpora Zdravých škol/Škol podporujících zdraví na území města 

1.2 Specifický cíl – Podnikání, zaměstnání, věda, výzkum a inovace 

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. 

Specifický cíl zahrnuje celkem sedm opatření. První opatření je zaměřeno na další rozvoj 

Liberce jako centra podpory podnikání. Cílem je zvýšení důrazu na propagaci města jako 

silného ekonomického centra s kvalitními mzdovými podmínkami a na uplatňování 

marketingu a propagace města jako místa vhodného pro podnikání. Dále je to i zvýšení 

technicky orientované atraktivity města, které má vést k přilákání nových podniků, 

výzkumníků i studentů. Poslední aktivita pak představuje podporu Zdravých podniků na 

území města – podpora zdraví zaměstnanců. Druhé opatření se zaměřuje na podnikatelské 

aktivity s vyšší přidanou hodnotu a orientaci na kreativní průmysl, znalostní ekonomiku 

a průmysl 4.0. Podporováno bude vytvoření strategie rozvoje a podpory kreativních 

odvětví a průmyslu, stanovení přístupu města k rozvoji těchto odvětví. Podporovanou 

oblastí bude rovněž malé a střední podnikání pro integrující témata spojená s budoucím 

rozvojem a potenciálem města, např. v oblasti zelené ekonomiky nebo udržitelné mobility. 

Opatření třetí cílí na zvýšení kooperace podnikatelských subjektů, města, TUL, NNO, 

institucí VaV a inovací – podpora otevřenosti, síťování a spolupráce. Opatření zahrnuje 

aktivní koordinaci a podporu spolupráce zainteresovaných subjektů, zvýšení podpory 

projektů v oblasti VaV a inovací, zvýšení role města v oblasti podpory aplikovaného 

výzkumu, posílení komunikace s podnikateli s cílem zlepšení informování o záměrech 

města (s vlivem na podnikání), hledání témat k diskuzi, oceňování přínosů podnikatelů 

k rozvoji města a k zaměstnanosti. Dále bude podporován vznik inovačních center, 

podnikatelských inkubátorů a vědecko-technologických pracovišť. Cílem je i vytvoření 

programů podpory a rozvoje poradenských služeb pro začínající, malé a střední 

podnikatele, zapojení podnikatelských subjektů a vědecko-výzkumných institucí do 

spolupráce s Euroregionem Nisa a dalšími zahraničními partnery, zvýšení spolupráce na 

regionální úrovni (Liberecký kraj, Jablonec n. Nisou a další okresní města) a provázání 

jejich brandingu, včetně podpory příhraniční spolupráce na úrovni podniků, institucí VaV 

a inovací, univerzit. Vedle těchto aktivit, zahrnuje opatření také podporu sociálního 

podnikání. 

Opatření čtvrté se zaměřuje na podporu koncepčního využití území a nemovitého majetku 

města pro podporu podnikání. Jeho součástí pak je zpracování pasportu průmyslových zón, 

ploch a objektů pro podnikání na území města, podpora rozvoje těchto ploch a objektů pro 

podnikání a aktivní asistence s přístupem k dotacím na regeneraci brownfields. 

Páté opatření řeší vyšší diverzifikaci ekonomiky města s cílem snížit závislost na 

automotive. Součástí opatření pak je přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu 

práce – zpracování strategické analýzy s dlouhodobým výhledem na 10+ let (nastavení 

vzdělávacího systému vs. předpokládaná orientace města a jeho ekonomiky) a realizace 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. 

Šesté opatření se zaměřuje na podporu tradičního podnikání, malých a středních podniků 

a rodinných firem. 
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Závěrečné sedmé opatření se poté věnuje podpoře na místním trhu práce, a to nejenom 

z hlediska podpory udržení se na pracovním trhu nebo při návratu na pracovní trh, ale 

i v otázce podpory zaměstnavatelů při zaměstnávání na částečný úvazek či sdílené 

pracovní místo. 

Opatření 

1.2.1 Další rozvoj Liberce jako centra podpory podnikání  

► podpora postavení Liberce jako silné ekonomické centrum a místo vhodné pro 

podnikání 

► podpora Zdravých podniků na území města – podpora zdraví zaměstnanců 

1.2.2 Podpora podnikatelských aktivit s vyšší přidanou hodnotu  

► vytvoření strategie rozvoje a podpory kreativních odvětví a průmyslu 

► využívání podpory malého a středního podnikání pro integrující témata  

1.2.3 Zvýšení kooperace subjektů na území města 

► aktivní koordinace a podpora spolupráce zainteresovaných subjektů 

► zvýšení podpory projektů v oblasti VaV a inovací 

► posílení komunikace s podnikateli  

► podpora vzniku inovačních center, podnikatelských inkubátorů a vědecko-

technologických pracovišť 

► podpora a rozvoj poradenských služeb pro začínající, malé a střední podnikatele 

► spolupráce s Euroregionem Nisa a dalšími zahraničními partnery 

► zvýšení spolupráce na regionální úrovni a provázání jejich brandingu 

► podpora příhraniční spolupráce na úrovni podniků, institucí VaV a inovací, univerzit 

► podpora sociálního podnikání 

1.2.4 Koncepční využití území a nemovitého majetku města pro podporu podnikání 

► zpracování pasportu průmyslových zón, ploch a objektů na území města 

► podpora rozvoje těchto ploch a objektů pro podnikání 

► aktivní asistence s přístupem k dotacím na regeneraci brownfields 

1.2.5 Větší diverzifikace ekonomiky města s cílem snížit závislost na automotive 

► přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu práce 

► realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  

1.2.6 Podpora tradičního podnikání, malých a středních podniků a rodinných firem 

1.2.7 Podpora osob na trhu práce 

► podpora udržení se na pracovním trhu 

► podpora návratu na pracovní trh 

► podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání osob na částečný úvazek a sdílené 

pracovní místo včetně zaměstnávání ZTP  
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Strategický cíl 2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 

2.1 Specifický cíl – Sociální oblast 

Optimalizujeme kapacity sociálních služeb, podporujeme vyváženost terénních, 

ambulantních a pobytových služeb, zvyšujeme jejich kvalitu, dostupnost  

a adresnost.  

Specifický cíl se celkově dělí na jedenáct opatření zaměřených na zlepšení kvality a zvýšení 

nabídky sociálních služeb, podporu preventivních opatření a větší prevenci. Velká část 

opatření je věnována posilování kapacit sociálních služeb.  

Prvním opatřením je podpora kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb. Součástí 

opatření je důsledná realizace záměrů Komunitního plánu služeb v sociální oblasti  

a střednědobých tematických plánů, navyšování kapacity domovů pro seniory a domovů 

se zvláštním režimem. Další oblastí k řešení je udržení odpovídajících kapacit azylových 

domů pro ženy a rodiny s dětmi, vytvoření a udržení adekvátního počtu krizových lůžek, 

navýšení výdajů města na sociální oblast, systematizace finanční podpory neziskovým 

organizacím, vytvoření samostatné agendy zaměřené na integraci migrantů/cizinců 

a zajištění nezbytných personálních kapacit. Cílem je dále navyšování kapacit pobytových 

a terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením, vč. duševního onemocnění (i např. 

osoby s roztroušenou sklerózou), součástí je i podpora bydlení pro danou cílovou skupinu, 

a to v podobě např. chráněného nebo podporovaného bydlení apod. Cílem je jak 

rozšiřování služeb pro tyto osoby, tak i vzdělávání pracovníků dotčených institucí (ÚP, MML, 

OSSZ apod.). Poslední aktivitou je realizace analýzy dostupnosti komunitních center a 

dalších veřejných služeb zaměřených na socializaci a soudržnost komunity. 

Druhým opatřením je podpora sociálního bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení 

a v bytové nouzi, vč. dostupnosti bydlení pro nejohroženější cílové skupiny. Opatření 

zahrnuje analýzu kapacit a kvality sociálního bydlení, pasportizace sociálních bytů, jejich 

průběžné opravy, modernizace a navyšování kapacity, rozvoj nových forem sociálního 

bydlení, podporu sociální práce a prevenci ztráty bydlení.  

Třetí opatření cílí na podporu zdravého stárnutí. Součástí je zpracování koncepčního 

přístupu k řešení zvyšujícího se počtu seniorů, rozvoj podmínek pro zajištění péče o seniory 

v domácím prostředí, adaptace městského prostředí na růst počtu seniorů, podpora 

aktivního stárnutí a větší zohledňování potřeb seniorů při rozvoji města. V poslední řadě je 

to i zajištění dostatečné kapacity odlehčovacích služeb a podpora rozvoje odlehčovacích 

služeb osobám poskytujícím neformální péči seniorům. 

Čtvrté opatření je zaměřeno na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit, jehož 

součástí je uplatnění komplexně pojaté aktivní terénní a komunitní práce zaměřené na 

osoby v sociálně vyloučených lokalitách a osoby potenciálně ohrožené ztrátou bydlení či 

propadem do bezdomovectví. Dále je to posílení kapacit terénních pracovníků, jejich 

vzdělávání, zabezpečení kapacit a zkvalitňování služeb a zařízení pro lidi bez domova 

či osoby nacházející se v krizové situaci. 

Páté opatření se zaměřuje na posílení spolupráce klíčových aktérů v sociální oblasti. Řešena 

bude především aktivní koordinační úloha města v systému sociálních služeb, spolupráce 

a finanční podpora nestátních neziskových organizací poskytující služby sociální péče, 

odborné sociální poradenství a prevenci. 

Šesté opatření podporuje aktivní řešení dluhové problematiky a šedé ekonomiky. Součástí 

je podpora řešení předlužení obyvatel, a to na úrovní prevence (kampaně, akce a programy 
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vzdělávání), služeb poradenství předluženým (kapacity, kvalita systému) a motivace dluhy 

řešit.  

Sedmé opatření cílí na aktivní řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Osmé opatření poté na 

prevenci zaměřenou na mládež v oblasti sociálně-patologických jevů. Na podporu 

resocializace osob se zaměřuje opatření deváté.  

Desáté opatření směřuje pozornost na potřebu vytváření podmínek k podpoře všech profesí 

v sociálních službách (lékaři, psychologové, sociální pracovníci apod.).  

Poslední jedenácté opatření cílí na podporu domácí péče, terénní a komunitní práce, 

zejména se zaměřením na neformálně pečující osoby. Součástí opatření je především 

podpora udržení těchto osob na pracovním trhu, podpora jejich návratu na pracovní trh, 

stejně jako podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání osob na částečný úvazek či sdílené 

pracovní místo, a to včetně zaměstnávání ZTP. Opatření cílí také na osoby na rodičovské 

dovolené. Vedle zmíněných aktivit, zahrnuje taktéž poradenství, provázení neformálně 

pečujících osob, implementaci komplexní systémové podpory rodinných pečujících 

a podporu zdravotní edukace osob pečujících v domácím prostředí a osob před 

propuštěním do domácí péče.  

Opatření 

2.1.1 Podpora kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb  

► důsledná realizace záměrů Komunitního plánu služeb v sociální oblasti 

► navyšování kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem 

► udržení odpovídajících kapacit pro azylové domy pro ženy a pro rodiny  

s dětmi 

► vytvoření a udržení adekvátního počtu krizových lůžek  

► navýšení výdajů města na sociální oblast, systematizace finanční podpory 

neziskovým organizacím 

► vytvoření samostatné agendy zaměřené na integraci migrantů/cizinců  

► navyšování kapacit pobytových a terénních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením (včetně duševních onemocnění), včetně podpory bydlení 

► analýza dostupnosti komunitních center a dalších veřejných služeb zaměřených na 

socializaci a soudržnost komunity 

2.1.2 Podpora sociálního bydlení 

► analýza kapacit a kvality sociálního bydlení  

► průběžné opravy a modernizace sociálních bytů 

► navyšování kapacity sociálního bydlení  

► rozvíjení nových forem sociálního bydlení 

► podpora sociální práce 

► prevence ztráty bydlení 

2.1.3 Podpora zdravého stárnutí 

► zpracování koncepčního přístupu k řešení zvyšujícího se počtu seniorů 

► rozvoj podmínek pro zajištění péče o seniory v domácím prostředí 

► adaptace městského prostředí na růst počtu seniorů 

► podpora aktivního stárnutí a větší zohlednění potřeb seniorů v oblasti rozvoje města 

► zajištění dostatečné kapacity odlehčovacích služeb, podpora rozvoje odlehčovacích 

služeb osobám poskytujícím neformální péči seniorům 
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2.1.4 Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 

► uplatnění komplexně pojaté aktivní terénní a komunitní práce  

► posílení kapacit terénních pracovníků a jejich vzdělávání 

► zabezpečení kapacit a zkvalitňování služeb a zařízení pro lidi bez domova či osoby 

nacházející se v krizové situaci 

2.1.5 Posílení spolupráce klíčových aktérů v sociální oblasti 

► aktivní koordinační úloha města v systému sociálních služeb 

► spolupráce a finanční podpora nestátních neziskových organizací poskytující služby 

sociální péče, odborné sociální poradenství a prevenci 

2.1.6 Aktivní řešení dluhové problematiky a šedé ekonomiky 

► podpora řešení předlužení obyvatel na úrovni prevence, služeb poradenství 

předluženým, vč. motivace dluhy řešit 

2.1.7 Aktivní řešení dlouhodobé nezaměstnanosti  

2.1.8 Prevence zaměřená na mládež (sociálně-patologické jevy) 

2.1.9 Podpora resocializace osob  

2.1.10 Vytváření podmínek k podpoře všech profesí zainteresovaných v sociálních 

službách 

2.1.11 Podpora domácí péče, terénní a komunitní práce 

► podpora v oblasti zaměstnávání neformálně pečujících osob a osob na rodičovské 

dovolené 

► podpora zdravotní edukace osob pečujících v domácím prostředí a osob před 

propuštěním do domácí péče 

► poradenství a provázení neformálně pečujících osob a implementace komplexní 

systémové podpory rodinných pečujících 

2.2 Specifický cíl – Zdravotnictví 

Posilujeme prevenci v oblasti zdraví, pečujeme o zdraví obyvatel a zvyšujeme 

dostupnost kvalitní zdravotní péče.   

Specifický cíl zohledňuje Zdravotní politiku kraje a reflektuje Strategický rámec rozvoje 

péče o zdraví v ČR do roku 2030. 

 
Prvním opatřením je posílení spolupráce klíčových aktérů v oblasti zdravotnictví, které se 

zaměřuje na aktivní podporu spolupráce města, Libereckého kraje, Krajské nemocnice 

Liberec včetně dalších odpovědných subjektů v oblasti zdravotní péče a koordinovaný 

přístup klíčových aktérů při vypořádání se s následky pandemie koronaviru v Liberci a jeho 

okolí. Součástí je dále podpora spolupráce v rámci zdravotní a sociální oblasti 

a koordinovaný přístup klíčových aktérů při vypořádání se s následky pandemie  

COVID-19. 

Druhým opatřením je podpora kapacit vybraných oborů a organizací. Součástí je podpora 

a rozvoj vědeckých aktivit a inovačních řešení (elektronizace zdravotnictví), zpracování 

analýzy dostupnosti zdravotní péče na území města včetně návrhů řešení nedostatečných 

kapacit a zajištění nezbytných personálních kapacit na MML pro agendu zdravotnictví. 

Třetí opatření cílí na zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Svým zaměřením řeší především 

zvýšení kvality služeb, podporu terénní práce a preventivní a osvětovou činnost. 
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Čtvrté opatření se zaměřuje na podporu duševního zdraví.  

Páté opatření řeší podporu služeb pro mládež na úrovni zařízení, jako jsou kluby nebo 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, vč. práce v terénu města. 

Poslední – šesté opatření představuje podporu dostupnosti zdravotní péče pro osoby 

v sociálním vyloučení (obyvatelé SVL, osoby v bytové nouzi s komplexními problémy atd.) 

Opatření 

2.2.1 Posílení spolupráce klíčových aktérů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb 

► aktivní podpora spolupráce  

► podpora spolupráce zdravotní a sociální oblasti 

► koordinovaný přístup klíčových aktérů při vypořádání se s následky pandemie 

COVID-19 

2.2.2 Podpora kapacit vybraných oborů a organizací  

► elektronizace zdravotnictví 

► zpracování koncepce dostupnosti zdravotní péče  

► zajištění nezbytných personálních kapacit na MML  

2.2.3 Zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

► zvýšení kvality služeb  

► podpora terénní práce 

► preventivní a osvětová činnost 

2.2.4 Podpora duševního zdraví  

2.2.5 Podpora služeb pro mládež na úrovni zařízení, vč. práce v terénu města 

2.2.6 Podpora dostupnosti zdravotní péče pro osoby v sociálním vyloučení 

2.3 Specifický cíl – Bezpečnost a krizové řízení 

Snižujeme kriminalitu, zvyšujeme pocit bezpečí a posilujeme aktivní prvky 

bezpečnosti na území města. 

Specifický cíl zahrnuje pět opatření. První opatření cílí na podporů kroků, které povedou 

k narovnání podstavu policistů a strážníků. Součástí je zajištění dostatečného počtu 

policistů odpovídající kriminální zátěži území a zajištění počtu strážníků na úrovni krajského 

města. 

Druhé opatření se zaměřuje na podporu prevence kriminality. Součástí je realizace prvků 

primární prevence (přednášky, dlouhodobé akce, dopravní hřiště, spolupráce se školami) 

a dalších specifických preventivních opatření (kyberkriminalita, drogová problematika), 

důkladná realizace navržených opatření v rámci Plánu prevence kriminality. Opatření se 

dále soustředí na zvýšení kybernetické bezpečnosti, personální udržení a navýšení počtu 

asistentů prevence kriminality včetně udržení této služby i po ukončení projektu a její 

kvalitativní rozvoj (vzdělávání apod.). 

Třetí opatření je zaměřeno na rozvoj kamerového systému, které zahrnuje zvýšení počtu 

kamer v MKDS (městský kamerový dohledový systém), jejich průběžnou modernizaci 

a zavádění nových inovativních technologií s cílem zvýšení fyzické, energetické 

a kybernetické bezpečnosti.  
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Čtvrté opatření je zaměřeno na podporu krizového řízení, jehož součástí je mj. zřízení 

civilního skladu centrální ochrany obyvatelstva. 

Poslední – páté opatření řeší navýšení vybavenosti sboru dobrovolných hasičů a podporu 

udržitelného stavu hasičských zbrojnic. 

Opatření 

2.3.1 Podpora kroků a opatření narovnávajících podstav policistů a strážníků 

► zajištění dostatečného počtu policistů odpovídající kriminální zátěži území 

► zajištění počtu strážníků na úrovni krajského města 

2.3.2 Podpora prevence kriminality 

► realizace prvků primární prevence  

► důkladná realizace navržených opatření v rámci Plánu prevence kriminality 

► zvýšení kybernetické bezpečnosti 

► personální udržení a navýšení počtu asistentů prevence kriminality, vč. kvalitativního 

rozvoje této služby 

2.3.3 Rozvoj kamerového systému 

► zvýšení počtu kamer v MKDS a jejich průběžná modernizace 

► zavádění nových inovativních technologií  

2.3.4 Podpora krizového řízení 

► zřízení centrálního skladu civilní ochrany obyvatelstva 

2.3.5 Vybavenost jednotek sboru dobrovolných hasičů  

► průběžná a koncepční obnova techniky a vybavení – udržitelný stav hasičských 

zbrojnic  

Strategický cíl 3 – Udržitelný rozvoj města 

3.1 Specifický cíl – Bydlení 

Zvyšujeme dostupnost bydlení, podporujeme bydlení pro mladé  

a znevýhodněné na komerčním trhu s bydlením, preferujeme projekty trvale 

udržitelné architektury a navracíme bydlení do centra města.  

Prvním opatřením je zavedení koncepčního přístupu v otázce bydlení. Součástí je 

zpracování analýzy bydlení v Liberci a návazné strategické koncepce bydlení, 

implementace koncepčních, dlouhodobých opatření navržených v rámci zpracované 

koncepce, vytvoření souboru principů udržitelného urbanismu pro developery a nastavení 

systémovosti podpory sociální práce v oblasti bydlení a majetkové správy (proces 

přidělení, koordinace, prevence ztráty bydlení, technická správa), včetně zřízení a provozu 

Centra bydlení Liberec.  

Druhé opatření cílí na podporu bydlení a zahrnuje oblasti zaměřené na revitalizaci 

a navyšování kapacit bytového fondu města, které by mělo být dostupné pro širší vrstvy 

obyvatel (vč. pracující nižší střední třídy). Dále je součástí vytvoření podmínek pro 

formování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi prostřednictvím městských 

investic a dotačních programů do výstavby a rekonstrukcí bytů. Podporováno bude rovněž 

mezigenerační bydlení v rámci bytových domů v majetku města, prostupné bydlení 
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a bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel, kdy je cílem vytvoření funkčního systému 

sociálního bydlení a podpora družstevního bydlení. 

Třetí opatření řeší oživení centra města, a to formou navrácení sídelní funkce. Opatření 

zahrnuje intenzifikaci využití zastavitelných ploch a veřejných prostranství v centru města, 

podporu rozvoje bydlení v centru (využití ploch pro soustředěné bydlení – cca 1 000 bytů, 

specifické uplatnění stavebních předpisů) a opravy bytů a domů v městské památkové 

zóně. 

Čtvrté opatření cílí na revitalizaci brownfields. Konkrétně se jedná o využití potenciálu 

brownfields a jejich revitalizaci jako nástroje ke zvýšení nedostatečných bytových kapacit 

– vytvoření pravidel pro podporu revitalizace brownfields soukromými investory. 

Opatření 

3.1.1 Zavedení koncepčního přístupu v otázce bydlení 

► zpracování strategické koncepce bydlení 

► implementace koncepčních, dlouhodobých opatření navržených v rámci zpracované 

koncepce 

► vytvoření souboru principů udržitelného urbanismu pro developery 

► nastavení systémovosti podpory sociální práce v oblasti bydlení a majetkové správy 

– zřízení a provoz "Centra bydlení Liberec"  

3.1.2 Podpora bydlení 

► revitalizace a navyšování kapacit bytového fondu města dostupného pro širší vrstvy 

obyvatel 

► 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  

► podpora prostupného bydlení 

► podpora bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel  

► podpora družstevního bydlení 

3.1.3 Oživení centra města – navrácení sídelní funkce 

► intenzifikace využití zastavitelných ploch a veřejných prostranství v centru města  

► podpora rozvoje bydlení v centru města  

► opravy bytů a domů v městské památkové zóně 

3.1.4 Revitalizace brownfields 

► vytvoření pravidel pro podporu revitalizace brownfields soukromými investory 

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. Podporujeme 

vyšší koncentraci obyvatelstva v rámci zastavitelných ploch. Usilujeme 

o zvyšování (architektonické) kvality staveb i hmotného prostředí. 

V rámci specifického cíle jsou řešena čtyři opatření. V rámci prvního z nich „zatraktivnění 

veřejného prostoru“ je řešeno především nalezení ideální specifické podoby veřejného 

prostranství, jeho využití, vybavení a uspořádání na základě místních potřeb obyvatel. 
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Součástí je zpracování přehledu a hierarchizace veřejných prostranství, analýza zeleně 

s ohledem na umístění (zmírnění dopadu klimatických změn), dostupnost veřejnosti, 

bezpečnost (kolize s vozidly, cyklisty), výskytu kriminality a bezdomovectví, funkčnost, 

údržbu a estetiku. Opatření zahrnuje také postupnou revitalizaci veřejných prostor vč. 

zkvalitnění stávajících zelených ploch a jejich doplňování ve stabilizovaných i rozvojových 

lokalitách do spojitého systému propojených shromažďovacích, pobytových, rekreačních 

a relaxačních ploch (včetně těch určených pro děti a seniory). Důraz bude kladen na 

propojení ploch zelenými koridory zajišťujícími příjemnou průchodnost města pro pěší 

a cyklisty. Oživení veřejného prostoru bude řešeno zřizováním vodních ploch a osazováním 

výtvarných uměleckých prvků, zabezpečení jejich pravidelné a odborné údržby. Součástí 

pak bude rovněž podpora využití potenciálu brownfieldů pro zkvalitnění veřejného 

prostoru. Zvyšování pobytové funkce veřejného prostoru z hlediska (architektonické) 

kvality staveb i hmotného prostředí, jeho naplňování společenským životem a funkce jako 

„stabilizačního prvku“ pro místní komunitu. Součástí je také zavedení metody hodnocení 

zdravých míst do přípravy územně plánovacích dokumentů. 

U opatření druhého – zvýšení prostupnosti města bude kladen důraz především na 

samotnou identifikaci problémů v průchodnosti a soupis existujících bariér, a to včetně těch 

specifických pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Na jejím základě bude zpracována 

koncepce zahrnující realizační opatření, která se zaměří především na zlepšování fyzické 

prostupnosti a bezbariérovosti města a posilování vnitřních vazeb a uzlových míst v síti 

veřejných prostranství. Opatření mohou využívat v územním plánu vymezených proluk 

v zástavbě pro pásy sídelní zeleně a koridorů pro pěší, stejně jako cyklistická propojení 

rekreačních ploch včetně vývoje a inovace prvků městského mobiliáře a informačního 

systému. 

Třetí opatření představuje ukotvení historické osy města, jehož součástí je upřesnění 

pravidel památkové péče při revitalizaci historického městského centra, podpora 

revitalizace starých výrobních ploch (Tiskárny, vnitrobloky), fragmentů veřejné zeleně 

a prostorově znehodnocených vnitřních periferií. Klíčovým a strategickým programem je 

zvýšení atraktivity, funkčnosti a prostupnosti křížení hlavní prostorové osy města 

s železniční dráhou (reorganizace vlakového a autobusového nádraží). Projekty však musí 

cílit rovněž na urychlení reorganizace dopravní kostry města k zajištění zklidnění 

městského centra zamezením zbytných průjezdů. Veškeré projekty by pak měly 

respektovat osy vymezené územním plánem, principy omezování dalších záborů. 

Čtvrtým opatřením je posílení významu lokálních center v místních částech města. Toto 

opatření cílí na vytváření nových veřejných prostranství a podporu vzniku a soustředění 

obslužných zařízení v těchto centrech. Důraz musí být kladen na zapojení veřejnosti do 

plánování veřejného prostoru ve smyslu skutečné participace, nastavení otevřenosti 

a transparentnosti celého procesu, posílení role komunit / osadních výborů. 

Opatření 

3.2.1 Zatraktivnění veřejného prostoru 

► zpracování přehledu a hierarchizace veřejných prostranství  

► postupná revitalizace veřejných prostor 

► propojení ploch zelenými koridory  

► oživení veřejného prostoru  

► podpora využití potenciálu brownfieldů  

► zvyšování pobytové funkce veřejného prostoru 

► zavedení metody hodnocení zdravých míst do přípravy územně plánovacích 

dokumentů 
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3.2.2 Zvýšení prostupnosti města 

► identifikace bariér prostupnosti města  

► zpracování koncepce prostupnosti města  

► zlepšování fyzické prostupnosti města 

3.2.3 Ukotvení historické osy města 

► upřesnění pravidel památkové péče  

► podpora revitalizace starých výrobních ploch  

► zlepšení funkčnosti a prostupnosti křížení hlavní prostorové osy města s železniční 

dráhou 

► urychlení reorganizace dopravní kostry města  

3.2.4 Posílení významu lokálních center v místních částech města 

► vytváření nových veřejných prostranství 

► podpora vzniku a soustředění obslužných zařízení v těchto centrech 

3.3 Specifický cíl – Doprava a dopravní infrastruktura 

Podporujeme všechny formy dopravy, staráme se o majetek, udržujeme 

a rozvíjíme kvalitní dopravní infrastrukturu. Podporujeme dostupnost města 

z vnějšku a prostupnost zevnitř.  

Specifický cíl zahrnuje celkem 11 opatření. První z nich se zaměřuje na dostupnou, 

komfortní a udržitelnou městskou hromadnou dopravu. Cílí tak na průběžnou implementaci 

navržených opatření v Plánu dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec 

nad Nisou na období 2017–2023. Důležité bude udržení role veřejné dopravy osob (VDO) 

a jejího podílu na celkové dopravě ve městě, provádění korekce a optimalizace tras 

jednotlivých linek především ke zkvalitnění obsluhy okrajových částí města a příměstských 

obcí jako alternativy k IAD (např. Stráž nad Nisou, Šimonovice, Dlouhý Most, Mníšek, 

Bedřichov), zavádění linek s méně kapacitními vozidly VDO navazujících na vlakové 

zastávky. V oblasti veřejné dopravy jde dále o další rozšiřování bezbariérové MHD, a to 

smysluplným způsobem, a to např. v souvislosti s pracovní dobou chráněných dílen, 

zejména řešení situace v obytných zónách s pečovatelskými domy a bezbariérovými byty, 

kde žije značná část vozíčkářů (např. Zelené údolí, kde by měl být taktéž řešen špatný 

stav chodníků). Součástí je také modernizace technicky nevyhovujících zastávek MHD 

vč. terminálu Fügnerova, případně o zřízení nových zastávek. Dále je nutné zajištění 

provázání systémů tramvajové, autobusové městské a příměstské a železniční dopravy 

(regionální i nadregionální) v prostoru nádraží Liberec (hlavní přestupní uzel) včetně 

zajištění odpovídajících ploch parkování. Součástí je rovněž průběžná modernizace 

vozového parku s důrazem na rychlejší obnovu vozového parku tramvají, zvyšování podílu 

nízkopodlažních vozidel, snižování ekologické zátěže vozidel MHD, řešení problematiky 

tramvajové tratě do Rochlic, příprava na další výhledové rozšíření tramvajových tratí do 

Ruprechtic, Pavlovic, Vesce, Doubí a Františkova, posílení role tramvají a zvýšení jejich 

podílu na celkových výkonech MHD, a to vše za koordinace postupu s Libereckým krajem. 

Dále je to rehabilitace zastávek příměstské vlakové dopravy (Rochlice, Vesec u Liberce, 

Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou, Krásná Studánka, Horní Růžodol, Ostašov, Karlov 

pod Ještědem, Machnín) a výstavba nových (např. Doubí, Aréna, průmyslová zóna Sever). 

Druhé opatření je zaměřeno na efektivní usměrňování dopravní zátěže. A to formou 

vybudování centrálního dopravního informačního systému, zintenzivněním přípravy 

doplnění chybějících částí základní dopravní kostry města v souladu s územním plánu, 

přípravy výstavby sběrné obvodové komunikace (ÚK Spáleniště – MÚK Doubí a ÚK 

Spáleniště – MÚK Oblouková) a provedení celkové reorganizace místních sběrných 
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komunikací pro zajištění ochrany centra města a obytných území před zbytnou dopravou. 

Opatření zahrnuje dále potřebu postupné realizace vnitřního městského sběrného okruhu 

vymezeného ulicemi Na Bídě, M. Horákové, Košická, Hanychovská, Švermova, „Nová 

Žitavská“, Sokolská, Nová Pastýřská, Durychova, Vítězná, Husova, Klášterní, Jablonecká. 

Součástí opatření je rovněž postupná rekonstrukce a rozvoj místních obslužných 

komunikací s maximálním, avšak diferencovaným využíváním dopravního zklidnění 

a zjednodušení a omezení užívání dopravních značek. Opatření dále řeší reorganizaci 

dopravní kostry města v souladu s územním plánem a snížení expozice hlukem realizací 

Akčního plánu protihlukových opatření v aglomeraci Liberec.  

Třetí opatření je zaměřeno na podporu cyklodopravy, cykloturistiky a pěší dopravy. 

Součástí pak je 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. Opatření cílí dále na 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.), hygienické zázemí u hlavních cílů 

(historická budova radnice). Mezi další podporované oblasti patří výstavba cyklostezky 

Odra – Nisa, propojení cyklistických koridorů a stezek (zejména rekreačních cyklistických 

tras), zpracování pasportu/mapy cyklostezek ve vazbě na generel bezmotorové dopravy, 

cyklistické a pěší propojení města s okolními obcemi, vybudování pěší páteřní sítě 

a propojení tak pěších zón koridory, podpora půjčoven a sdílení jízdních kol, podpora 

zřizování dobíjecích míst pro elektrokola, důsledná implementace opatření navržených 

v Plánu rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017–2023, rozšíření 

pěší zóny v centru města, dobudování chodníků zejména v okrajových částech města, 

úprava pěších cest/spojnic mezi jednotlivými čtvrtěmi (např. od křižovatky ulic Vilová/Nová 

na Františkově k ulici Harantově v Růžodole I), snižování kolizí bezmotorové dopravy 

s motorovou dopravou a podpora vybavení hlavních výchozích míst pěších turistických tras 

(Lidové Sady, Horní Hanychov; Vratislavice nad Nisou, kostel). 

Čtvrté opatření řeší lepší napojení na páteřní železniční síť ČR. To spočívá ve spolupráci 

s Libereckým krajem na zajištění Studie proveditelnosti železničního spojení Liberec – 

Turnov – Mladá Boleslav (Praha), zejména úseku Liberec – Turnov a zajištění územních 

podmínek pro realizaci vybrané trasy. Součástí opatření je aktivní prosazování požadavků 

města na reorganizaci nádraží Liberec vč. přípravy na umístění autobusového terminálu 

a tunelu Košická – Hanychovská a elektrifikace hlavních tratí. 

Páté opatření se zaměřuje na řešení tranzitu automobilové dopravy přes území města, 

jehož součástí je vytváření územních podmínek pro stabilizaci silnice I/35 ve stávající trase 

jako průtahu městem s postupným zkapacitňováním mimoúrovňových křižovatek, zvýšení 

protihlukové ochrany přilehlých ploch umožňující jejich urbanistický rozvoj, koordinované 

projekty s Libereckým krajem a ŘSD, podpora výstavby silničních napojení průmyslových 

zón na silnici I/35 (silniční propojení zóny Sever v oblasti Stráže n. N. – Svárova, propojení 

průmyslové zóny Jih a Hanychova směrem k bývalé slévárně Ostašov a k průmyslové 

a obchodní zóně Sever), řešení kritických bodů na dopravní síti v majetku SML (mosty, 

nehodové lokality aj.) a důsledná realizace projektů zakreslených v návrhu územního plánu 

(např. zřízení plánovaného odbočovacího pruhu v Žitavské ul., dobudování vnitřního 

okruhu). 

Šesté opatření je zaměřeno na dopravu v klidu (dostupné, řízené parkování). Součástí je 

optimalizace počtu parkovacích míst se zaměřením na lokality s převládající bytovou 

zástavbou (respektování reálného stupně motorizace 1:2), realizace koncepčního přístupu 

k parkování v centru města s progresivním zpoplatněním a zachováním primární funkce 

veřejných prostranství, podpora diferencovaného řešení odstavování vozidel na sídlištích 

při respektování kvality pobytových prostor, oprávněných specifických požadavků 
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a dlouhodobého odstavování v parkovacích domech ve vytipovaných lokalitách, které by 

mělo podpořit využívání MHD. Součástí opatření je rovněž realizace parkovacích míst 

systému P+G pro návštěvníky města u terminálu VDO v prostoru železniční stanice Liberec, 

KÚLK a Krajské nemocnice Liberec, využití kapacitních parkovišť v obchodních zónách na 

okraji města pro systém P+R s vazbou na bezplatné linky MHD, využití potenciálu 

brownfieldů rovněž pro účely parkování a postupná rekonstrukce a dovybavení 

perspektivních stávajících parkovacích ploch, včetně značení.  

Sedmé opatření cílí na efektivní správu místní infrastruktury. Osmé opatření pak na 

bezpečnost dopravy, jejíž součástí je rozvoj moderních technologií a nástrojů s ohledem 

na bezpečnost a plynulost dopravy včetně optimalizace světelného řízení křižovatek. 

Deváté opatření řeší potřebu zvýšené pozornosti mostům a propustkům. Součástí pak je 

důsledná realizace prohlídek mostů a komunikací a údržba a rekonstrukce mostů dle 

zatřídění jejich stavu, vyvarování se havarijního stavu.   

Desáté opatření cílí na podporu elektromobility a jiných alternativních pohonů. Součástí 

pak je podpora zřizování parkovacích míst s možností dobíjení elektromobilů, podpora 

zřizování míst pro čerpání alternativních paliv, podpora zřizování dobíjecích stanic pro 

elektrokola a podpora carsharingu. 

Jedenácté opatření je zaměřeno na osvětu v oblasti udržitelné městské mobility. Součástí 

pak je 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 a využití komunikačních nástrojů (webové stránky, sociální sítě) 

k propagaci udržitelné mobility a konkrétních záměrů/projektů města v této oblasti. 

Opatření 

3.3.1 Dostupná, komfortní a udržitelná městská hromadná doprava 

► implementace Plánu dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad 

Nisou 2017–2023 

► udržení role veřejné dopravy osob a jejího podílu na celkové dopravě ve městě 

► provádění korekce a optimalizace tras jednotlivých linek  

► další rozšiřování bezbariérové MHD  

► modernizace technicky nevyhovujících zastávek MHD vč. terminálu Fügnerova, popř. 

zřízení nových zastávek 

► provázání systémů tramvajové, autobusové městské a příměstské a železniční 

dopravy  

► průběžná modernizace vozového parku MHD 

► vyřešení problematiky tramvajové tratě do Rochlic 

► posílení role tramvají a zvýšení jejich podílu na celkových výkonech MHD 

► rehabilitace a výstavba zastávek příměstské vlakové dopravy  

3.3.2 Efektivní usměrňování dopravní zátěže 

► vybudování centrálního dopravního informačního systému 

► doplnění chybějících částí základní dopravní kostry města v souladu s územním 

plánem 

► příprava výstavby sběrné obvodové komunikace  

► provedení celkové reorganizace místních sběrných komunikací  

► postupné rekonstrukce a rozvoj místních obslužných komunikací s maximálním, 

avšak diferencovaným využíváním dopravního zklidnění 

► zjednodušení a omezení užívání dopravních značek 
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► reorganizace dopravní kostry města v souladu s ÚP 

► snížení expozice hlukem realizací Akčního plánu protihlukových opatření v aglomeraci 

Liberec 

3.3.3 Podpora cyklodopravy, cykloturistiky a pěší dopravy 

► dobudování a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu ve městě  

► zvyšování vybavenosti infrastrukturou pro chodce a cyklisty  

► výstavba cyklostezky Odra – Nisa 

► propojení cyklistických koridorů a stezek 

► zpracování pasportu/mapy cyklostezek 

► cyklistické a pěší propojení města s okolními obcemi 

► vybudování pěší páteřní sítě a propojení tak pěších zón koridory 

► podpora půjčoven a sdílení jízdních kol 

► podpora zřizování dobíjecích míst pro elektrokola 

► důsledná implementace opatření navržených v rámci Plánu rozvoje cyklodopravy 

Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 

► rozšíření pěší zóny v centru města 

► dobudování chodníků zejména v okrajových částech města  

► úprava pěších cest/spojnic mezi jednotlivými čtvrtěmi  

► snižování kolizí bezmotorové dopravy s motorovou dopravou 

► podpora vybavení hlavních výchozích míst pěších turistických tras  

3.3.4 Lepší napojení na páteřní železniční síť ČR 

► zajištění Studie proveditelnosti železničního spojení Liberec – Turnov – Mladá 

Boleslav (Praha), zejména úsek Liberec – Turnov 

► zajištění územních podmínek pro realizaci vybrané trasy 

► aktivní prosazování požadavků města na reorganizaci nádraží Liberec vč. přípravy na 

umístění autobusového terminálu a tunelu Košická – Hanychovská 

► elektrifikace hlavních tratí 

3.3.5 Řešení tranzitu automobilové dopravy přes území města 

► vytváření územních podmínek pro stabilizování silnice I/35 ve stávající trase jako 

průtahu městem s postupným zkapacitňováním mimoúrovňových křižovatek, zvýšení 

protihlukové ochrany přilehlých ploch umožňující jejich urbanistický rozvoj 

► podpora výstavby silničních napojení průmyslových zón na silnici I/35  

► řešení kritických bodů na dopravní síti v majetku SML (mosty, nehodové lokality aj.) 

► důsledná realizace projektů zakreslených v návrhu územního plánu 

3.3.6 Doprava v klidu (dostupné, řízené parkování) 

► optimalizace počtu parkovacích míst  

► realizace koncepčního přístupu k parkování v centru města  

► podpora diferencovaného řešení odstavování vozidel na sídlištích  

► realizace parkovacích míst systému P+G  

► využití kapacitních parkovišť v obchodních zónách na okraji města pro systém P+R  

► využití potenciálu brownfieldů rovněž pro účely parkování 

► postupná rekonstrukce a dovybavení perspektivních stávajících parkovacích ploch, 

včetně značení 

3.3.7 Efektivní správa místní infrastruktury  
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3.3.8 Bezpečnost dopravy 

► rozvoj moderních technologií a nástrojů s ohledem na bezpečnost a plynulost 

dopravy   

► optimalizace světelného řízení křižovatek 

3.3.9 Zvýšená pozornost mostům a propustkům 

► důsledná realizace prohlídek mostů a komunikací dle předpisů  

► údržba a rekonstrukce mostů dle zatřídění jejich stavu, vyvarování se havarijního 

stavu  

3.3.10 Podpora elektromobility a jiných alternativních pohonů 

► podpora zřizování parkovacích míst s možností dobíjení elektromobilů 

► podpora zřizování míst pro čerpání alternativních paliv 

► podpora 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  

3.4 Specifický cíl – Technická infrastruktura 

Udržujeme a zvyšujeme kvalitu technické infrastruktury. Rozvíjíme rozsah 

a  pokrytí města technickou infrastrukturou.   

První opatření cílí na efektivní rozvoj vodovodů a kanalizací. Zahrnuje rekonstrukce 

technicky nevyhovující infrastruktury zásobování vodou za koordinace s plány rekonstrukcí 

komunikací, zajištění bezpečného a bezproblémového zásobování uživatelů území kvalitní 

pitnou vodou a vytváření podmínek pro eliminaci hlavních zdrojů znečištění vod. Dále se 

jedná o rozšíření vodovodních systémů zejména do Kateřinek, Krásné Studánky (nové 

vodojemy Horská, Radčice, Krásná Studánka) a lokalit nové výstavby. Součástí pak je 

rekonstrukce technicky nevyhovujícího kanalizačního systému, založení kanalizačních 

systémů (hlavní stoky, ČSOV) zejména v částech města Harcov, Kunratice, Kateřinky, 

Krásná Studánka, Ostašov, Vratislavice nad Nisou a důsledné oddělování splaškových vod 

od dešťových, zvýšení záchytu a využití srážkových vod v místě jejich spadu. 

Druhé opatření řeší efektivní rozvoj a správu veřejného osvětlení včetně světelného 

signalizačního zařízení. Součástí pak je zpracování koncepce veřejného osvětlení města, 

a to včetně nastavení pravidel pro osvětlení soukromých ploch a optimalizace, zkvalitnění 

a rozšíření veřejného osvětlení s důrazem na zvyšování bezpečnosti veřejných prostranství 

při snižování světelného smogu. Při naplňování bude prosazováno “chytré” veřejné 

osvětlení. Třetí opatření cílí na podporu rekonstrukce, optimalizace a zajištění efektivnosti 

soustavy CZT a budování CZT v oddělených lokalitách. 

Čtvrté zahrnuje zateplování objektů v majetku SML, podporu energeticky úsporných řešení 

a aplikace energetického managementu budov při zachování zdravého vnitřního prostředí 

pro uživatele. 



19 
 

Páté opatření představuje podporu externí správy a rozvoje sítí (plyn, elektřina, voda, 

telekomunikace). Šesté opatření poté řeší budování metropolitní sítě včetně implementace 

a rozvoje 5G sítí. 

Sedmé opatření se poté zaměřuje na podporu obnovitelných zdrojů v rámci lokální 

energetiky ze strany města. Opatření zahrnuje aktivity, kterými je proměna městské 

energetiky – řízení energetické spotřeby a její regulace, komunitní energetické projekty 

města založené na obnovitelných zdrojích, maximální využívání obnovitelných zdrojů 

energie na veřejných budovách města, u městských institucích, městských organizací 

a ostatních subjektů. 

Opatření 

3.4.1 Efektivní rozvoj vodovodů a kanalizací  

► rekonstrukce technicky nevyhovující infrastruktury zásobování vodou 

► zajištění bezpečného a bezproblémového zásobování uživatelů území kvalitní pitnou 

vodou  

► rozšíření vodovodních systémů  

► rekonstrukce technicky nevyhovujícího kanalizačního systému 

► založení kanalizačních systémů  

► důsledné oddělování splaškových vod od dešťových, zvýšení záchytu a využití 

srážkových vod v místě jejich spadu 

3.4.2 Efektivní rozvoj a správa veřejného osvětlení včetně světelného signalizačního 

zařízení 

► zpracování koncepce veřejného osvětlení města vč. nastavení pravidel pro osvětlení 

soukromých ploch 

► optimalizace, zkvalitnění a rozšíření veřejného osvětlení  

► “chytré” veřejné osvětlení 

3.4.3 Podpora rekonstrukce, optimalizace a zajištění efektivnosti soustavy CZT, 

budování CZT v oddělených lokalitách  

3.4.4 Zateplování objektů v majetku SML, podpora energeticky úsporných řešení, 

aplikace energetického managementu budov při zachování zdravého vnitřního 

prostředí pro uživatele 

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

3.4.6 Podpora budování metropolitní sítě včetně implementace a rozvoje 5G sítí 

3.4.7 Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie v rámci lokální energetiky města 

► proměna městské energetiky – řízení energetické spotřeby a její regulace 

► komunitní energetické projekty města založené na obnovitelných zdrojích  

► maximální využívání obnovitelných zdrojů energie na veřejných budovách města, 

u městských institucích, městských organizací a ostatních subjektů 

3.5 Specifický cíl – Životní prostředí 

Chráníme a zvyšujeme kvalitu životního prostředí a podporujeme využití 

obnovitelných zdrojů energie.  

V rámci tohoto specifického cíle je definováno celkem 13 opatření. První z nich je zaměřeno 

na uplatňování koncepčního přístupu k problematice životního prostředí. Součástí je 

zpracování koncepce pro oblast městské krajiny včetně zeleně, vodních ploch a veřejného 
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prostoru, řádná implementace opatření navržených Akčním plánem udržitelné energie 

a klimatu 2030 a realizace opatření směřující k uhlíkové neutralitě města. Součástí opatření 

je vytvoření Plánu přechodu k nízkouhlíkovému hospodaření SML, příp. revize SECAP (jasně 

definovaný postup včetně klimatického rozpočtu jednotlivých let + monitoring jeho plnění) 

Dále je to vytvoření ucelené Koncepce modro-zelené infrastruktury města 

(retence / vsakování vody / zelená architektura: střechy, fasády, vertikální zahrady) 

a vytvoření Adaptační strategie pro Liberec. 

Druhé opatření cílí na efektivní péči o městský majetek. Součástí je optimalizace údržby 

a úklidu veřejných prostor, lesů, zvýšení čistoty a pořádku ve městě, rozšiřování ploch 

městské zeleně na území města, zejména v urbanizovaných částech v souladu s koncepcí 

územního plánu, privatizace ploch neveřejného charakteru, koncepční revitalizace ploch 

veřejné zeleně (např. cesty nad Lidovými sady v oblasti amfiteátru a vodojemu, oblast 

okolo Lesního koupaliště u starého lomu až k ulici U Slunečních lázní) a efektivní, účelné 

využívání aplikace Marushka a její postupné rozšiřování. 

Třetím opatřením je podpora přirozené retence vody v krajině. Zde je důležité podporovat 

projekty, které vedou k přirozenému charakteru vody v krajině (meandry, tůně, ostrůvky) 

a maximální možné míře náhrady nepropustných povrchů a preferenci povrchů 

propustných včetně doplnění o prvky modro-zelené infrastruktury. Čtvrté opatření 

představuje podporu zvyšování ochrany území před povodněmi, zejména přírodě blízkými 

opatřeními při využití Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy. 

Páté opatření – snižování hluku, prašnosti z dopravy cílí na snižování intenzity provozu 

motorové dopravy ve vybraných lokalitách a častější mytí frekventovaných komunikacích 

dle aktuální potřeby. 

Šesté opatření je zaměřeno na zlepšení kvality vody ve městě, a týká se jak kvality vody 

ve vodních tocích a vodních plochách, tak i vody pitné.  

Sedmé opatření řeší oblast zlepšování kvality ovzduší, kdy je jeho součástí podpora 

realizace opatření na snížení energetické náročnosti a emisí, plošná regulace používání 

pevných paliv, podpora alternativních energetických zdrojů jak v dopravě, tak ve výrobě 

elektrické i tepelné energie, zvýšení podílu elektrické trakce v MHD, modernizace jejího 

vozového parku a zároveň motivace obyvatel k většímu využívání MHD, cyklodopravy 

a chůze. 

Osmé opatření řeší problematiku ekologických zátěží, revitalizace brownfields. Součástí je 

snížení počtu kontaminovaných míst, a to také skrz aktivní komunikaci se znečišťovateli 

životního prostředí. 

Deváté opatření cílí na optimalizaci odpadového hospodářství. Součástí pak je udržování 

a rozvoj komplexní, přiměřené a efektivní sítě zařízení k nakládání s odpady na území 

města, rozvoj odděleného sběru odpadů, snížení množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů vstupujících do odpadového hospodářství, předcházení vzniku odpadů 

a snižování měrné produkce odpadů, podpora recyklace a druhotného využití odpadu, 

podpora přeměny odpadu na využitelné zdroje, stabilizace závodu na termické využití 

odpadů vč. zajištění odběru jím produkovaného tepla, založení sběrného dvora u městské 

ČOV včetně kompostárny, re-used bazaru a informování veřejnosti o nebezpečných 

odpadech z domácnosti a způsobu nakládání s nimi. 

Desáté opatření zahrnuje podporu alternativních zdrojů energie včetně decentralizované 

výroby energie na stávajících i nových objektech. 
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Jedenácté opatření představuje respektování chráněných území, a to včetně ploch 

chráněných v rámci soustavy NATURA 2000. Dvanácté opatření cílí na zkvalitňování 

a rozvoj ÚSES, který není zcela funkční. 

Třinácté opatření pracuje s hlediskem klimatické odpovědnosti jako svou klíčovou prioritu 

pro zlepšení současného stavu města a jako východisko ke splnění globálnějších 

klimatických závazků (v rámci ČR i EU). Vývoj města a jednotlivé oblasti správy jsou cíleně 

formovány pro trvale udržitelnou a klimaticky příznivější budoucnost. Cílem je dále větší 

otevřenost města v komunikaci a strategickém rozhodování (vedení města a jeho obyvatel, 

s odborníky, sledování inspirativních měst a navazování spolupráce). Související specifické 

cíle by měly být synchronně a efektivně  propojeny: urbanismus, energetika a městská 

infrastruktura, mobilita, péče o životní prostředí, flexibilní a motivovaná veřejná správa.  

Opatření 

3.5.1 Uplatňování koncepčního přístupu k problematice životního prostředí 

► zpracování koncepce pro oblast městské krajiny  

► implementace Akčního plánu udržitelné energie a klimatu (2030) 

► vytvoření Plánu přechodu k nízkouhlíkovému hospodaření SML, příp. revize SECAP 

► vytvoření ucelené Koncepce modro-zelené infrastruktury města s důrazem na jeho 

centrum 

► vytvoření Adaptační strategie pro Liberec 

3.5.2 Efektivní péče o městský majetek 

► optimalizace údržby a úklidu veřejných prostor, lesů 

► rozšiřování ploch městské zeleně na území města 

► koncepční revitalizace ploch veřejné zeleně  

► efektivní a účelné využívání a rozšiřování aplikace Marushka  

3.5.3 Podpora přirozené retence vody v krajině 

3.5.4 Podpora zvyšování ochrany území před povodněmi 

3.5.5 Snižování hluku, prašnosti z dopravy 

► cílené snižování intenzity provozu motorové dopravy  

► častější mytí frekventovaných komunikacích  

3.5.6 Zlepšení kvality vody ve městě 

3.5.7 Zlepšování kvality ovzduší 

► podpora realizace opatření na snížení energetické náročnosti a emisí  

► plošná regulace používání pevných paliv 

► podpora alternativních energetických zdrojů  

► zvýšení podílu elektrické trakce v MHD a modernizace jejího vozového parku 

► motivace obyvatel k většímu využívání MHD, cyklodopravy a chůze 

3.5.8 Řešení ekologických zátěží, revitalizace brownfields 

► snížení počtu kontaminovaných míst  

3.5.9 Optimalizace odpadového hospodářství 

► udržování a rozvíjení komplexní, přiměřené a efektivní sítě zařízení k nakládání 

s odpady na území města 

► rozvíjení odděleného sběru odpadů 

► předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů  
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► podpora recyklace a druhotného využití odpadu 

► stabilizace závodu na termické využití odpadů  

► založení sběrného dvora u městské ČOV včetně kompostárny a re-used bazar 

► informování veřejnosti o nebezpečných odpadech z domácnosti a způsobu 

nakládání s nimi 

3.5.10 Podpora alternativních zdrojů energie včetně decentralizované výroby energie  

3.5.11 Respektování chráněných území včetně soustavy NATURA 2000 

3.5.12 Rozvoj a zkvalitňování ÚSES 

3.5.13 Klimaticky odpovědné město Liberec   

► implementace akčních plánů: klimatických, energetických, modro-

zelené infrastruktury, udržitelné mobility  

► nové odpovědné pracovní pozice na MML 

► strategické rozhodování pro klima 

► tvorba cirkulární městské ekonomiky 

► ekologický chod města 

3.6 Specifický cíl – Kvalitní veřejná správa 

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.    

První opatření je zaměřeno na rozvoj systému řízení kvality a zahrnuje podporu zavádění 

metod zvyšování kvality, zefektivňování řízení veřejné správy, optimalizaci vnitřních 

procesů úřadu včetně projektového řízení. 

Druhé opatření obsahuje zavádění inovací a optimalizaci procesů v rámci projektů města, 

zavádění chytrých řešení a principů Smart City. Součástí opatření je analýza oblastí pro 

nejefektivnější aplikaci chytrých řešení, vytvoření strategie a týmu pro implementaci 

chytrých řešení a realizace projektů Smart City. 

Třetí opatření se zaměřuje na aktivní správu majetku města, efektivní rozšiřování a užívání 

majetkového portfolia města. Součástí je pasportizace majetku města a optimalizace jeho 

struktury, vytvoření koncepce pro správu majetkových podílů města, efektivní využívání 

strategicky významných ploch a majetku města a systémové získávání vhodného 

nepotřebného majetku státu a jiných subjektů. 

Čtvrté opatření cílí na podporu spolupráce mezi všemi subjekty ve veřejné správě. 

Páté opatření představuje podporu rozvoje IS a elektronizace veřejné správy. Součástí 

opatření je maximální elektronizace (e-Governance) agend, zajištění dostupnosti dat všem 

zájemcům (open data) a rozvíjení informačních služeb a chytrých technologií (online 

zpřístupňování dokumentů, rozvoj mobilních aplikací pro komunikaci s úřady, rozšíření 

a aktualizace dashboardů, portál občana) při zohlednění schopností starších občanů. 

Šesté opatření je zaměřeno na posílení a větší efektivitu při komunikaci s veřejností a její 

zapojení do plánování rozvoje města. Součástí je vytvoření a aplikace informační 

a komunikační strategie města a úřadu s veřejností – identifikace a rozvoj 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), zapojování do procesů upravených 
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legislativou (územní plánování, hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví, řízení dle 

stavebního zákona atd.). Dále je cíl zaměřen na 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 včetně jejich vyššího využívání – 

webové stránky, sociální sítě. Poslední aktivitou je posílení komunikační osy SML a osadních 

výborů města, posilování role místních komunit. Důraz bude kladen na vytvoření 

jednotného komunikačního a informačního rozhraní.  

Sedmé opatření zahrnuje rozvoj spolupráce a partnerství, zvyšování prestiže města. 

Součástí je 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 

a posílení prezentace města v mezinárodním prostředí. Cílem je také aktivní zapojení SML 

do národních i mezinárodních iniciativ (např. v rámci ministerstva kultury, Kreativní Evropy 

apod.), vytváření spojenectví a sdílení dobré práce s jinými městy. Součástí je pak i přenos 

dobré praxe prostřednictvím inspirace vybranými městy (leading by example), sběr dat 

a analýz, navázání spolupráce s jinými městy pro oblast udržitelného rozvoje a potřebné 

transformace klimaticky odpovědného města. 

Osmé opatření cílí na optimalizaci prostor pro zaměstnance a úředníky MML a jejich 

průběžnou modernizaci. 

Deváté opatření obsahuje prioritizaci pro zajištění dostupných a efektivních prostor pro 

výkon veřejné správy. 

Desáté opatření je zaměřeno na prosazování přítomnosti nadregionálních institucí 

a organizací ve městě. Opatření zahrnuje prosazování přítomnosti centrální SŽDC, 

krajského soudu, centrálního stavebního úřadu a udržení posádky Armády ČR. 

Opatření 

3.6.1 Rozvoj systému řízení kvality  

► podpora zavádění metod zvyšování kvality a zefektivňování řízení, včetně 

projektového řízení 

► 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 a týmu 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  

► systémové získávání vhodného nepotřebného majetku státu a jiných subjektů 

3.6.4 Podpora spolupráce mezi všemi subjekty ve veřejné správě 

3.6.5 Podpora rozvoje IS a elektronizace veřejné správy 
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► maximální elektronizace (e-Governance) agend, zajištění dostupnosti dat všem 

zájemcům (open data) 

► rozvíjení informačních služeb a chytrých technologií při zohlednění schopností 

starších občanů 

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  

► zvýšení otevřenosti města vůči obyvatelům  

► posilování zapojování obyvatel do plánování rozvoje místních částí i celoměstských 

záměrů  

► jednotné komunikační a informační rozhraní města  

► zkvalitnění a zpřehlednění komunikačních nástrojů  

► posílení komunikační osy SML a osadních výborů města, posilování role místních 

komunit 

3.6.7 Rozvoj spolupráce a partnerství, zvyšování prestiže města 

► aktivní rozvoj spolupráce v rámci Euroregionu Nisa 

► rozvoj spolupráce s partnerskými městy 

► posilování spolupráce v oblasti architektury a urbanismu 

► využití potenciálu spolupráce se zahraničními partnery  

► zapojování města do mezinárodních soutěží 

► posílení prezentace města v mezinárodním prostředí 

► aktivní zapojení SML do národních i mezinárodních iniciativ, vytváření spojenectví, 

sdílení dobré praxe s jinými městy 

3.6.8 Optimalizace prostor pro zaměstnance a úředníky MML a jejich průběžná 

modernizace 

3.6.9 Dostupné a efektivní prostory pro výkon veřejné správy 

3.6.10 Prosazování přítomnosti nadregionálních institucí a organizací ve městě 

► prosazování přítomnosti centrální SŽDC, krajského soudu, centrálního stavebního 

úřadu, udržení posádky Armády ČR 

Strategický cíl 4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

4.1 Specifický cíl – Kultura 

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.  

První opatření – zavedení koncepčního řízení kultury a její podpory ze strany města 

zahrnuje zpracování strategického dokumentu kultury a pravidelných akčních plánů, 

aktivní podporu kultury jako významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku, 

nastavení systému udržitelného plánování, koordinace, podpory a financování kultury, 

posílení spolupráce klíčových aktérů a zapojování veřejnosti, koordinace aktivit 

jednotlivých kulturních zařízení a organizací města, aktivní podporu spolupráce města 

s podnikatelským sektorem v rozvoji kultury a vytvoření víceletých grantů. 
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Druhé opatření je zaměřeno na podporu diverzity a spolufinancování kulturních akcí 

komunitního, lokálního i nadregionálního významu. Pod tímto opatřením se skrývá zajištění 

koordinace akcí, aktivní komunikace a setkávání s realizátory akcí, aktivní zapojení 

představitelů samosprávy do přípravy a realizace akcí, aktivní pomoc organizátorům akcí 

s využitím veřejných prostranství a podpora propagace významných akcí s důrazem na 

akce mezinárodního významu. 

Třetí opatření cílí na zkvalitnění podmínek pro kulturní aktivity. Mezi priority patří 

dobudování chybějící kulturní infrastruktury (koncertní síň), průběžná obnova památek ve 

městě a rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro kulturu (kino Varšava).  

Čtvrté opatření je zaměřeno na rozvoj potenciálu stávajících atraktivit města a zvýšení 

propagace kulturního bohatství a tradice města a regionu. Součástí je také vytvoření 

webové platformy o kulturním dění v SML. 

Páté opatření cílí na Liberec jako Evropské hlavní město kultury 2028, kdy hlavním 

tématem bude příprava a nastavení procesu pro kandidaturu.  

Šesté opatření se zaměřuje na efektivní využívání kulturního fondu a individuálních dotací. 

Jeho součástí je přizpůsobení alokace a čerpání fondu / dotací aktuální situaci ve městě 

a kulturním nárokům společnosti a podnícení ke vzájemné spolupráci kulturních aktérů ve 

městě 

Sedmé opatření cílí na prioritizaci kultury v podmínkách města. 

Osmé opatření se pak věnuje rozvoji potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro místní 

ekonomiku a značku města. Součástí opatření je budování kapacit aktérů a nástrojů 

podpory ve spolupráci s Libereckým krajem a v návaznosti na Strategii KKP na období 

2020–2025 (s výhledem do r. 2030) a Akčního plánu na období 2020–2023 České republiky 

připravené MKČR. 

Opatření 

4.1.1 Zavedení koncepčního řízení kultury a její podpory ze strany města 

► zpracování strategického dokumentu kultury  

► aktivní podpora kultury jako významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku  

► nastavení systému udržitelného plánování, koordinace, podpory a financování kultury  

► posílení spolupráce klíčových aktérů a zapojování veřejnosti, koordinace aktivit 

jednotlivých kulturních zařízení a organizací města 

► aktivní podpora spolupráce města a podnikatelského sektoru v rozvoji kultury 

► vytvoření systému víceletých grantů 

4.1.2 Podpora diverzity a spolufinancování kulturních akcí komunitního, lokálního  

i nadregionálního významu 

► zajištění koordinace akcí, aktivní komunikace a setkávání s realizátory akcí  

► aktivní zapojení představitelů samosprávy do přípravy a realizace akcí   

► aktivní pomoc organizátorům akcí s využitím veřejných prostranství 

► podpora propagace významných akcí s důrazem na akce mezinárodního významu 
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4.1.3 Zkvalitnění podmínek pro kulturní aktivity 

► dobudování chybějící kulturní infrastruktury  

► průběžná obnova památek ve městě 

► rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro kulturu  

4.1.4 Rozvoj potenciálu stávajících atraktivit města a zvýšení propagace kulturního 

bohatství a tradice města a regionu 

► vytvoření webové platformy o kulturním dění v SML 

4.1.5 Liberec jako Evropské hlavní město kultury 2028 

► příprava a nastavení procesu pro kandidaturu  

4.1.6 Efektivní využívání kulturního fondu a individuálních dotací 

► přizpůsobení alokace a čerpání fondu / dotací aktuální situaci ve městě a kulturním 

nárokům společnosti  
► podnícení ke vzájemné spolupráci kulturních aktérů ve městě 

4.1.7 Prioritizace kultury v podmínkách města 

4.1.8 Rozvoj potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro místní ekonomiku a značku 

města 

► budování kapacit aktérů a nástrojů podpory ve spolupráci s Libereckým krajem 

a v návaznosti na Strategii KKP na období 2020–2025 (s výhledem do r. 2030) 

a Akčního plánu na období 2020–2023 České republiky připravené MKČR 

4.2 Specifický cíl – Sport 

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.  

První opatření je zaměřeno na zavedení koncepčního řízení sportu. To znamená realizaci 

navržených opatření ze Strategického plánu rozvoje sportu města Liberec, systémové 

nastavení plánování, koordinace, podpory a financování sportu, posílení spolupráce 

klíčových aktérů a zapojování veřejnosti, koordinace aktivit jednotlivých sportovních 

zařízení a organizací ve městě, aktivní podpora sportu jako významného finančního zdroje 

pro lokální ekonomiku a aktivní podpora spolupráce města a podnikatelského sektoru 

v rozvoji sportu. 

Druhé opatření cílí na zkvalitnění podmínek pro sport a zahrnuje uchování, rozvoj kvality 

sportovišť, dobudování chybějících sportovišť (hala pro míčové sporty), budování 

doplňkové infrastruktury, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro sport (skate park, 

bazén, atletický stadion, hala pro míčové sporty v Jeronýmově ul., Svijanská aréna apod.). 

Třetí opatření, kterým je podpora sportovních akcí, spočívá v zajištění koordinace akcí, 

aktivní komunikaci a setkávání s realizátory akcí, aktivním zapojení představitelů 

samosprávy do přípravy a realizace akcí, aktivní pomoci organizátorům akcí, podpoře 

propagace významných akcí a vytváření vhodných podmínek pro konání mezinárodních 

akcí. 

Čtvrté opatření – zlepšení přístupu obyvatel ke sportu a sportovním zařízením zahrnuje 

iniciaci a spolu/pořádání sportovních akcí a programů pro širokou veřejnost, podporu 

různých forem cvičení, posilování sociálního začlenění seniorů a osob se zdravotním 

postižením pomocí vhodných pohybových a sportovních aktivit, zvýšení medializace 
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(vytvoření webové platformy o sportovním dění v SML) a aktivní podpoře spolupráce 

sportovních organizací a škol. 

Páté opatření představuje zefektivnění finanční podpory sportu, hledání dalších finančních 

zdrojů pro jeho rozvoj a spolufinancování pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. 

Opatření zahrnuje podporu činnosti sportovních klubů a jejich sportovních akcí (sportovní 

fond). 

Šesté opatření řeší potřebu většího využití sportovní tradice města a z něj plynoucího 

potenciálu.  

Sedmé opatření je zaměřeno na optimalizaci výtěžnosti sportovních areálů, a to jak těch 

v majetku města, tak i areály v soukromém vlastnictví.  

Opatření 

4.2.1 Zavedení koncepčního řízení sportu 

► realizace navržených opatření ze Strategického plánu rozvoje sportu města Liberec 

► systémové nastavení plánování, koordinace, podpory a financování sportu 

► posílení spolupráce klíčových aktérů a zapojování veřejnosti, koordinace aktivit 

jednotlivých sportovních zařízení a organizací ve městě 

► aktivní podpora sportu jako významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku, 

aktivní podpora spolupráce města a podnikatelského sektoru v rozvoji sportu 

4.2.2 Zkvalitnění podmínek pro sport 

► uchování a rozvoj kvality sportovišť 

► dobudování chybějících sportovišť  

► budování doplňkové infrastruktury  

► rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro sport  

4.2.3 Podpora sportovních akcí 

► zajištění koordinace akcí, aktivní komunikace a setkávání s realizátory akcí  

► aktivní zapojení představitelů samosprávy do přípravy a realizace akcí   

► aktivní pomoc organizátorům akcí  

► podpora propagace významných akcí 

► vytváření vhodných podmínek pro konání mezinárodních akcí 

4.2.4 Zlepšení přístupu obyvatel ke sportu a sportovním zařízením 

► iniciace a spolu/pořádání sportovních akcí a programů pro širokou veřejnost 

► podpora různých forem cvičení 

► posilování sociálního začlenění seniorů a osob se zdravotním postižením pomocí 

vhodných pohybových a sportovních aktivit 

► zvýšení medializace (vytvoření webové platformy o sportovním dění v SML) 

► aktivní podpora spolupráce sportovních organizací a škol 

4.2.5 Zefektivnění finanční podpory sportu a hledání dalších finančních zdrojů pro jeho 

rozvoj, spolufinancování pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 

► podpora činnosti sportovních klubů a jejich sportovních akcí (sportovní fond) 

► podpora vyhledávání a získávání externích zdrojů financování (stát, NSA atp.) 

 

4.2.6 Větší využití sportovní tradice města a z toho plynoucí příležitosti 

4.2.7 Optimalizace výtěžnosti sportovních areálů 
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4.3 Specifický cíl – Volnočasové aktivity 

Podporujeme obyvatele v aktivním trávení volného času. V rámci města je 

k dispozici pestrá nabídka volnočasových aktivit. Podporujeme osvětu  

a spolupráci. 

První opatření v rámci tohoto specifického cíle se zaměřuje na podporu aktivního trávení 

volného času a zdravého životního stylu všech generací. Předmětem je rekonstrukce 

a modernizace volnočasové infrastruktury, budování infrastruktury pro individuální 

rekreaci (např. turistické trasy, naučné stezky, cyklostezky, in-line stezky, hřiště a další 

prvky dle poptávky a reálných potřeb města) a podpora zdravého životního stylu.  

Druhé opatření se zaměřuje na podporu volnočasových aktivit napříč věkovými a sociálními 

skupinami jako prevenci rizikových jevů. 

Opatření 

4.3.1 Podpora aktivního trávení volného času a zdravého životního stylu všech generací 

► rekonstrukce a modernizace volnočasové infrastruktury  

► budování infrastruktury pro individuální rekreaci (např. turistické trasy, naučné 

stezky) 

► podpora zdravého životního stylu napříč věkovými a sociálními skupinami 

4.3.2 Podpora volnočasových aktivit zejména pro děti, mládež a seniory jako prevence 

rizikových jevů 

4.4 Specifický cíl – Cestovní ruch 

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.   

První opatření cílí na zavedení koncepčního řízení cestovního ruchu představující aktivní 

podporu turismu jako významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku. Součástí je 

zpracování dlouhodobé koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu a navazujících 

dílčích akčních plánů, sjednocení přístupu města s ostatními aktéry v oblasti cestovního 

ruchu – ustanovení hlavní role města v koordinaci aktivit s cílem maximálního využití 

potenciálu v oblasti CR, nastavení pravidelného monitoringu cestovního ruchu, ustanovení 

„řídící struktury“ cestovního ruchu ve městě složené ze zástupců klíčových 

zainteresovaných stran, prioritizace cestovního ruchu v podmínkách města (růst výdajů na 

CR, koncepční řízení apod.). Opatření řeší také podporu aktivit při koordinaci a propojování 

subjektů v cestovním ruchu, zvyšování nabídky turistických produktů ve městě i v širším 

okolí a podporu kongresové, filmové, církevní a gastronomicky orientované turistiky. 

Druhé opatření cílí na zavedení řádného marketingu města. Součástí opatření je zpracování 

dlouhodobé marketingové koncepce města a jasné marketingové strategie, vyjasnění 

brandingu města, sjednocení vizuálního stylu. Opatření rovněž zahrnuje definování 

jedinečnosti města a klíčových předností – zvýšení výtěžnosti potenciálu města a regionu, 

cílené zlepšování image, ujasnění dlouhodobého positioningu města, tvorbu a propagaci 

komplexních turistických produktů, aplikaci jednotného vizuálního stylu, zvýšení rozsahu 

a četnosti propagace na lokální, národní a mezinárodní, sjednocení marketingové 

komunikace na webových stránkách a sociálních sítích a zvýšení aktivity na sociálních 
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sítích. Vedle těchto aktivit zahrnuje opatření rovněž modernizace stávajícího turistického 

webu a pořádání pravidelných press tripů a insta tripů 

Třetí opatření – modernizace a budování infrastruktury cestovního ruchu je zaměřeno na 

nastavení pravidelné péče o stávající atraktivity města, podporu rekonstrukce a obnovy 

památek, veřejných prostranství a příměstské krajiny využitelné pro cestovní ruch 

a budování základní a doplňkové infrastruktury. 

Čtvrté opatření cílí na nastavení aktivní spolupráce s Libereckým krajem, podnikatelským 

sektorem a dalšími klíčovými aktéry (Městské informační centrum Liberec, Turistický region 

Jizerské hory, CzechTourism atd.) 

Páté opatření se pak zaměřuje na využívání moderních technologií a nástrojů pro podporu 

cestovního ruchu. Šesté opatření se zaměřuje na podporu aktivit v rámci Euroregionu Nisa.  

Opatření 

4.4.1 Zavedení koncepčního řízení cestovního ruchu – aktivní podpora turismu jako 

významného finančního zdroje pro lokální ekonomiku 

► zpracování dlouhodobé koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu  

a navazujících dílčích akčních plánů 

► sjednocení přístupu města s ostatními aktéry v oblasti cestovního ruchu  

► nastavení pravidelného monitoringu cestovního ruchu 

► ustanovení „řídící struktury“ cestovního ruchu ve městě  

► prioritizace cestovního ruchu v podmínkách města  

► podpora aktivit při koordinaci a propojování subjektů v cestovním ruchu a zvyšování 

nabídky turistických produktů ve městě i v širším okolí 

► podpora kongresové, filmové, církevní a gastronomicky orientované turistiky  

4.4.2 Zavedení řádného marketingu města 

► zpracování dlouhodobé marketingové koncepce města 

► vyjasnění brandingu města, sjednocení vizuálního stylu 

► definování jedinečnosti města a klíčových předností  

► tvorba a propagace komplexních turistických produktů, aplikace jednotného 

vizuálního stylu 

► modernizace stávajícího turistického webu 

► pořádání pravidelných press tripů a insta tripů 

► zvýšení rozsahu a četnosti propagace na lokální, národní a mezinárodní úrovni 

► sjednocení marketingové komunikace na webových stránkách a sociálních sítích, 

zvýšení aktivity na sociálních sítích 

4.4.3 Modernizace a budování infrastruktury cestovního ruchu 

► nastavení pravidelné péče o stávající atraktivity města  

► budování doplňkové infrastruktury (veřejné záchody) 

► modernizace základní infrastruktury cestovního ruchu (Rekonstrukce městského 

informačního centra) 

4.4.4 Nastavení aktivní spolupráce s Libereckým krajem, podnikatelským sektorem 

a dalšími klíčovými aktéry  

4.4.5 Využívání moderních technologií a nástrojů pro podporu cestovního ruchu  

4.4.6 Podpora aktivit v rámci Euroregionu Nisa 

  


