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.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 26.01.2017
Bod pořadu jednání:
Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2016
Stručný obsah: V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR byl dne 23.
března 2016 schválen radou města Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016. Jednou z plánovaných
aktivit bylo i uspořádání Veřejného fóra Zdravého města, které je jedním z kritérií pro postup do kategorie
C, kterou si město klade za cíl dosáhnout. Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 22. listopadu
2016 v Galerii Lázně. Na základě hlasování přítomných bylo formulováno 10 významných problémů města
z hlediska občanů, tyto byly následně ověřeny v anketě. Nyní předkládáme seznam těchto ověřených
problémů.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

Putíková Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Schválil:

Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru
strategického rozvoje a dotací
Štefanová Dana, Ing. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce

Projednáno:

radou města dne 17.1.2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu z Veřejného fóra Zdravého města 2016 včetně výsledku hlasování o problémech města
z pohledu jeho obyvatel dle přílohy č.1.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR byl dne 23. března 2016 schválen
radou města Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016. Jednou z plánovaných aktivit bylo i uspořádání
Veřejného fóra Zdravého města, které je jedním z kritérií pro postup do kategorie C, kterou si město klade za cíl
dosáhnout. Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 22. listopadu 2016 v Galerii Lázně. Na základě
hlasování přítomných bylo formulováno 10 významných problémů města v jednotlivých oblastech tak, jak je vidí
občané.
Diskuse probíhala v těchto oblastech: 1. Veřejný prostor a životní prostředí, 2. Kultura, volný čas, sport, cestovní
ruch, 3. Školství a sociální služby, 4. Zdraví a zdravý životní styl, 5. Ekonomika a rozvoj města, 6. Doprava
a parkování, 7. Stůl mladých. Z diskuse u stolů dle jednotlivých oblastí vyplynulo 14 problémů, vždy dva za danou
oblast. Z nich pak ve společném, veřejném hlasování, kdy měl každý z účastníků dva hlasy, přítomní určili
Desatero problémů Liberce aktuálních v roce 2016 (TOP 10P).
Všech 14 problémů, o kterých bylo na fóru hlasováno, bylo ještě ověřeno veřejnou anketou, ve které bylo pro
jednotlivé problémy sebráno celkem 2358 hlasů. Cílem ankety bylo ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné
problémy, které byly formulovány na Fóru. Anketa probíhala od 24. listopadu 2016 do 6. ledna 2017, a to na webu
statutárního města Liberec a dále prostřednictvím Libereckého zpravodaje.
Výsledky ankety potvrdily výběr 9 problémů uvedených v Desateru vzešlém z Fóra. Statutární město Liberec tak
získalo ověřené problémy statutárního města Liberec 2016 - tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného
projednávání i v rámci ankety.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkové řešení lokality Papírového náměstí
Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav
Upravit okolí nádrže Harcov
Využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství, pečovat o ně
Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova
Více se věnovat romské problematice
Dokončit městský okruh, upravit křižovatky
Vystavět nové cyklostezky
Zřídit azylový dům pro ženy

Velkou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém:
10. Zabývat se nevyužitým prostorem po areálu Textilany
K jednotlivým bodům by měli být dále přiřazeni garanti z úřadu nebo příslušných městských institucí, kteří budou
zodpovídat za jejich plnění. Výsledky řešení a postupů budou vyhodnoceny na veřejném fóru v roce 2017. O stavu
řešení problémů bude informováno Zastupitelstvo města a Rada města a budou zaneseny do databáze Národní sítě
zdravých měst ČR.

Přílohy:
Příloha č.1_Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2016
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ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2016
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 22. listopadu 2016 v Galerii Lázně. Na základě
hlasování přítomných bylo formulováno 10 významných problémů města v jednotlivých oblastech tak,
jak je vidí občané.
Diskuse probíhala v těchto oblastech: 1. Veřejný prostor a životní prostředí, 2. Kultura, volný čas,
sport, cestovní ruch, 3. Školství a sociální služby, 4. Zdraví a zdravý životní styl, 5. Ekonomika a
rozvoj města, 6. Doprava a parkování, 7. Stůl mladých. Z diskuse u stolů dle jednotlivých oblastí
vyplynulo 14 problémů, vždy dva za danou oblast. Z nich pak ve společném, veřejném hlasování, kdy
měl každý z účastníků dva hlasy, přítomní určili Desatero problémů Liberce aktuálních v roce 2016
(TOP 10P).
Všech 14 problémů, o kterých bylo na fóru hlasováno, bylo ještě ověřeno veřejnou anketou, ve které
bylo pro jednotlivé problémy sebráno celkem 2358 hlasů. Cílem ankety bylo ověřit, zda respondenti
cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru. Anketa probíhala od 24. listopadu
2016 do 6. ledna 2017, a to na webu statutárního města Liberec a dále prostřednictvím Libereckého
zpravodaje.
Výsledky ankety potvrdily výběr 9 problémů uvedených v Desateru vzešlém z Fóra. Statutární město
Liberec tak získalo ověřené problémy statutárního města Liberec 2016 - tj. průnik problémů
formulovaných v rámci veřejného projednávání i v rámci ankety.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkové řešení lokality Papírového náměstí
Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav
Upravit okolí nádrže Harcov
Využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství, pečovat o ně
Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova
Více se věnovat romské problematice
Dokončit městský okruh, upravit křižovatky
Vystavět nové cyklostezky
Zřídit azylový dům pro ženy

Velkou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém:
10. Zabývat se nevyužitým prostorem po areálu Textilany
K jednotlivým bodům by měli být dále přiřazeni garanti z úřadu nebo příslušných městských institucí,
kteří budou zodpovídat za jejich plnění. Výsledky řešení a postupů budou vyhodnoceny na veřejném
fóru v roce 2017. O stavu řešení problémů bude informováno Zastupitelstvo města a Rada města a
budou zaneseny do databáze Národní sítě zdravých měst ČR.
Souběžně s hlasováním o problémech města probíhalo i hlasování o podpoře předložených projektu
neziskových organizací. Do soutěže projektu o podporu z městského ho rozpočtu s tématem Lepší
Liberec se zapojily dvě neziskové organizace – Šance zvířatům, z. s. a Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.. V hlasování přítomných občanů získala organizace Šance zvířatům 24 hlasů, D.R.A.K. pak 22
hlasů. Obě organizace byly podpořeny částkou 5 000 Kč.
Veřejné fórum Zdravého města se bude konat opět v roce 2017. Pro tento rok byl předběžně stanoven
termín na 4. října 2017.

Výčet 14 problémů formulovaných u stolů dle oblastí:

Témata stolů
Životní prostředí a
veřejný prostor
Kultura, volný čas,
sport, cestovní ruch
Školství a sociální
služby
Zdraví a zdravý
životní styl
Ekonomika a rozvoj
města
Doprava a parkování
Stůl mladých

Definovaný problém
Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova
Upravit okolí kolem nádrže Harcov
Vystavět nové cyklostezky
Podpořit a propagovat libereckou klubovou scénu
Zřídit azylový dům pro ženy
Více se věnovat romské problematice
Vybavit parky cvičebními prvky
Posílit výchovu ke zdravému životnímu stylu na školách
Celkové řešení lokality Papírového náměstí
Zabývat se nevyužitým prostorem po areálu Textilany
Dokončit městský okruh, upravit křižovatky
Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav
Lépe spolupracovat s mládeží
Využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství, pečovat o ně

Desatero problémů určené hlasováním na fóru a jejich ověření v anketě
(včetně pořadí a počtů hlasů) – vyhodnocení proběhlo na základě závazné metodiky Národní sítě
Zdravých měst ČR.
Definovaný problém

Pořadí
fórum

Zlepšit prostředí v ulici Fügnerova
1.- 2.
Více se věnovat romské problematice
1.- 2.
Celkové řešení lokality Papírového náměstí
3.- 6.
Využít potenciál stávajících parků a veřejných
3.- 6.
prostranství, pečovat o ně
Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav
3.- 6.
Zřídit azylový dům pro ženy
3.- 6.
Lépe spolupracovat s mládeží
7.
Upravit okolí kolem nádrže Harcov
8. – 9.
Dokončit městský okruh, upravit křižovatky
8. – 9.
Vybavit parky cvičebními prvky
10. – 11.
Vystavět nové cyklostezky
10. – 11.
Další problémy stanovené na veřejném fóru
Zabývat se nevyužitým prostorem po areálu
12.
Textilany
Podpořit a propagovat libereckou klubovou scénu
13.
Posílit výchovu ke zdravému životnímu stylu na
14.
školách

Počet
hlasů

Pořadí
anketa

Ověřeno
ano/ne

6.
7.
1.
5.

Počet
hlasů
anketa
175
131
380
205

13
13
12
12
12
12
11
10
10
9
9

3.
10.
14.
4.
8.
11.
9.

368
60
33
277
118
50
102

ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano

7

2.

375

ne

5
3

13.
12.

35
49

ne
ne

ano
ano
ano
ano

Fotodokumentace z Veřejného fóra Zdravého města Liberec 2016

