STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 27.10.2016

Veřejné fórum 2016

Předkládá: Horák Jiří, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Zpracoval: Blažková Lucie, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva
VEŘEJNÉ FÓRUM
Oblastní galerie v Liberci (Galerie Lázně) dne 22. listopadu od 17.00 hod.
Veřejné fórum je prostor pro vyjádření občanů Liberce uspořádané v rámci aktivit Zdravého
města Liberec. Velmi rádi uvítáme zastupitele se svými podněty a názory, které ovlivní cestu
budoucího rozvoje našeho města.
Program fóra
Úvod bude patřit vyhodnocení top desítky problémů, které byly definovány v roce 2012 při přípravě
Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020. Mezi nejpalčivější problémy
občané zařadili např. nepořádek ve městě, slabou cyklo-infrastrukturu, problematické parkování apod.
Na základě těchto problémů město již realizuje několik projektů a změn pro lepší život obyvatel
města.
Dále se budou účastníci moci zapojit do diskuzí u kulatých stolů v následujících oblastech: veřejný
prostor, životní prostředí, sociální služby, školství a volný čas či doprava v Liberci. Z každé oblasti
účastníci fóra svými hlasy vyberou dva největší problémy, z nichž bude vybráno celkovým
hlasováním všech účastníků deset největších problémů města Liberec. Před samotným předáním
problémů k řešení radě města budou problémy, které byly definovány na Veřejném fóru, ověřeny
anketou na oficiálních webových stránkách města Liberec.
Mimo diskuzní fórum je pro účastníky připraven doprovodný program na téma zdravý životní styl
a spokojenost obyvatel města. Neziskové organizace působící v Liberci pak mohou soutěžit o 3 nejlepší
„mini-projekty“, jejichž výherci budou odměněni finanční částkou 5 000 Kč na jejich realizaci.
Veřejné fórum je organizováno ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a je podpořeno ze
Státního fondu životního prostředí ČR.

