STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 28.11.2019
Bod pořadu jednání: 23
Zpráva z veřejného fóra Zdravého města 2018
Stručný obsah: V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR byl
dne 20. 3. 2018 schválen radou města Plán zlepšování MA21 na rok 2018. Jednou z plánovaných
aktivit bylo uspořádání Veřejného fóra 2018, které je důležitým parametrem v hodnocení kvality
Zdravých měst. Veřejné fórum 2018 se konalo v Liberci 25. 9. 2018. Na základě hlasování
přítomných, které bylo následně ověřeno občany hlasováním v tištěné a elektronické podobě, z něj
vyplynulo 8 hlavních priorit k řešení. Po projednání s garanty jednotlivých oblastí a vyhodnocení
relevantnost řešení je předkládán seznam priorit spolu se Zprávou z Veřejného fóra.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

Klemšová Monika - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice komise
MA 21

Schválil:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno:

Mgr. Jan Berki, Ph.D., předseda komise pro MA21, zodpovědný politik pro MA21 a
projekt Statutární město Liberec - Zdravé město
19. RM dne 5. 11. 2019

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro rozvoj a životní prostředí

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
stanovené garanty pro řešení jednotlivých problémů
schvaluje
zprávu z Veřejného fóra Zdravého města 2018 včetně výsledku hlasování o problémech
města z pohledu jeho obyvatel dle přílohy
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Důvodová zpráva:
Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst ČR. Dle povinných
Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2019, které schválila Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě
vlády pro udržitelný rozvoj, je třeba zajistit plnění těchto podmínek a aktivně zapojovat veřejnost do
oblasti plánování formou veřejných fór a plánovacích akcí. Jednou z aktivit dle Plánu zlepšování MA21
na rok 2018 schváleného radou města dne 20. 3. 2018 bylo uspořádání Veřejného fóra 2018, které je
důležitým parametrem v hodnocení a řazení do kategorií kvality Zdravých měst.
Veřejné fórum 2018 se konalo v Liberci 25. 9. 2018. Na základě hlasování přítomných, které bylo
následně ověřeno občany hlasováním v tištěné a elektronické podobě, z něj vyplynulo 8 hlavních priorit k
řešení. Po projednání s garanty jednotlivých oblastí a vyhodnocení relevantnost řešení je předkládán
seznam priorit spolu se Zprávou z Veřejného fóra.
Seznam priorit a jejich garanti:
1. Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru
Zodpovědný politik: Dr. Langr, Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Mgr. Krajčík, Mgr. Kalous
2. Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)
Zodpovědný politik: Mgr. Šolc
Zodpovědný úředník: Bc. Novotný
3. Rekonstrukce městského bazénu
Zodpovědný politik: Ing. Němeček
Zodpovědný úředník: Ing. Schejbal
4. Řešit návaznost cyklostezek
Zodpovědný politik: Ing. Němeček, Mgr. Šolc, Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Ing. Maturová, Ing. Novotný
5. Revitalizace liberecké přehrady
Zodpovědný politik: Mgr. Židek
Zodpovědný úředník: Ing. Sládková, Bc. Novotný, Ing. Bliml
6. Zlepšení fungování stavebního úřadu
Zodpovědný politik: Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Ing. Čech
7. Rekonstrukce amfiteátru
Zodpovědný politik: Dr. Langr
Zodpovědný úředník: MVDr. Nejedlo
8. Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí
Zodpovědný politik: Mgr. Šolc
Zodpovědný úředník: Ing. Sládková
Vzhledem k rezignaci náměstka pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu Ing. Jiřího Němečka,
CSc. přejdou kompetence k řešení na jeho nástupce poté, co bude stanoven.
Přílohy:
Priloha_1_Zprava_z_VF_2018
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ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2018
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Veřejné fórum Zdravého města se konalo v Liberci 25. září 2018 v Lidových sadech. Na
základě hlasování přítomných během Fóra a následného ověření anketou, která proběhla od
8. 10. do 9. 11. 2018, bylo v konečné fázi zformulováno 8 nejvýznamnějších problémů/priorit
města tak, jak je vidí občané.
Celkem se Veřejného fóra zúčastnilo 50 osob. V následné anketě pak hlasovalo 158 občanů,
každý s možností udělit dva hlasy. Celkem bylo v anketě uděleno 314 hlasů (někteří udělili
pouze 1 hlas).
Diskuse probíhala v těchto šesti tematických oblastech:
 Veřejný prostor a životní prostředí
 Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch
 Školství a sociální služby
 Zdraví a zdravý životní styl
 Ekonomika a rozvoj města
 Doprava a parkování
Z debaty u jednotlivých diskusních stolů (každý se zabýval jednou z výše uvedených oblastí)
vyplynuly během Veřejného fóra pro každou oblast dva náměty/problémy k řešení s největší
prioritou. Ze všech tematických oblastí dohromady tak vzešlo v první fázi celkem 12 námětů,
které postoupily do hlasování.
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

Definovaný problém
Vyřešit situaci s nepřizpůsobivými v centru
Rekonstrukce amfiteátru
Rekonstrukce městského bazénu
Obnova libereckých výstavních trhů (výstavy/akce zaměřené na region)
Větší systémová podpora nadaných dětí
Navýšení kapacit bytového fondu SML
Zvýšit počet hodin tělesné výchovy na školách
Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí
Zlepšení fungování stavebního úřadu
Revitalizace liberecké přehrady
Řešit návaznost cyklostezek
Zkrátit dobu uzavírek

Těm mohl následně každý účastník v hlasování během fóra udělit dva hlasy (vybrat dva, kterým
přikládá nejvyšší důležitost). Přítomní tak v další fázi svým hlasováním určili pořadí
nejzávažnějších problémů Liberce aktuálních v roce 2018.

Ověření následnou anketou mezi občany
Všechny definované problémy byly později ještě ověřeny veřejnou anketou, která probíhala
v tištěné verzi prostřednictvím Libereckého zpravodaje a v elektronické verzi na webu
statutárního města Liberec prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. K jednotlivým
problémům se v této následné anketě vyjádřilo celkem 158 občanů. Každý z nich mohl mezi
jednotlivé problémy rozdělit své dva hlasy, jak je uvedeno výše. Cílem bylo ověřit, zda
respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Veřejném fóru.
Anketa probíhala od 8. 10. do 9. 11. 2018.
Výsledky a pořadí z následné ověřující ankety byly mírně odlišné od prioritních problémů
vzešlých z Fóra. Výsledky z Fóra byly sečteny s výsledky následné ankety, čímž statutární
město Liberec získalo ucelenější obraz o prioritách z pohledu občanů.

Definovaný problém
Řešit návaznost cyklostezek
Vyřešit situaci d bezdomovci a
nepřizpůsobivými v centru
Zkrátit dobu uzavírek
Rekonstrukce městského bazénu
Revitalizace liberecké přehrady
Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí
Zlepšení fungování stavebního úřadu
Zvýšit počet hodin tělesné výchovy ve školách
Rekonstrukce amfiteátru
Větší systémová podpora nadaných dětí
Obnova libereckých výstavních trhů (nové
výstavy/akce zaměřené na region)
Navýšení kapacit bytového fondu SML

Pořadí
fórum
12.
3.-5.
2.
3.-5.
3.-5.
11.
7.
8.-9.
1.
6.
10.
8.-9.

Počet
hlasů Ověřeno
anketa
ano/ne
ano
44

Počet
hlasů
2

Pořadí
anketa
2.

9
10
9
9
1
6
5
11
8

1.
3.
4.
5.
8.
6.
10.
7.
12.

65
41
40
34
14
29
9
17
4

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne

4
5

9.
11.

10
7

ne
ne

V konečné fázi bylo největším počtem hlasů vyzdviženo těchto 8 priorit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru
Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)
Rekonstrukce městského bazénu
Řešit návaznost cyklostezek
Revitalizace liberecké přehrady
Zlepšení fungování stavebního úřadu
Rekonstrukce amfiteátru
Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí

K jednotlivým prioritním problémům dále navrhujeme zodpovědné garanty z úřadu nebo
příslušných městských institucí, kteří budou zodpovídat za jejich řešení. Výsledky potvrdily
přetrvání některých problémů z minulosti. Aktuální stav řešení bude vyhodnocen na veřejném
fóru v roce 2019. Kde se také povede diskuse o dalších konkrétních krocích či návrzích z řad
veřejnosti.

Informace k jednotlivým prioritním problémům:
Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru
Aktuální stav: V centru města, zejména v okolí terminálu MHD se sdružují skupiny
nepřizpůsobivých občanů. Aktuálně je zde posílena přítomnost MP. MP dlouhodobě
monitoruje bezdomovce a snaží se eliminovat negativní vlivy jejich působení. Projekt
housing-first se snaží tyto lidi umístit za jasně daných pravidel do městských bytů a dále
s nimi pracovat, Se skupinou je pracováno i v rámci Komunitních prací, o.p.s.
Cíle: Odstranění patologických jevů způsobovaných danou skupinou. Integrace dané
skupiny.
Zodpovědný politik: Dr. Langr, Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Mgr. Krajčík, Mgr. Kalous
Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)
Aktuální stav: Existuje pracovní skupina pro sdružené investice, v minulosti docházelo ke
špatné koordinaci akcí. Jsou dlouhé termíny uzavírek. Složitý průjezd městem a
nespokojený veřejnost.
Cíle: Krátké termíny realizace prací. Koordinace akcí mezi SML, LK, ŘSD a příslušnými
správci infrastruktury. Motivace stavebníků k minimalizaci zásahů do komunikaci.
Kvalitní systém informování veřejnosti a vytvořený systém objízdných tras
Zodpovědný politik: Mgr. Šolc
Zodpovědný úředník: Bc. Novotný
Rekonstrukce městského bazénu
Aktuální stav: Plavecký bazén byl otevřený v 80. letech minulého století. Objekt je dožitý,
technologie jsou zastaralé a v havarijním stavu. V nejbližších letech bude muset
proběhnout generální oprava plaveckého bazénu. Ve městě chybí koncepce rozvoje
plaveckých ploch ve městě a to zejména ve vztahu k plaveckým bazénům ve školách.
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace rekonstrukce objektu.
Cíle: Ukončená realizace rekonstrukce objektu s efektivně vynaloženými prostředky na
rekonstrukci. Naplňovaný plán rozvoje plaveckých ploch a koncepční systém oprav a
provozu vodních ploch v Liberci.
Zodpovědný politik: Ing. Němeček
Zodpovědný úředník: Ing. Schejbal
Řešit návaznost cyklostezek
Aktuální stav: Několik vybudovaných cyklostezek a cyklotras bez zajištění návaznosti.
Rozestavěná etapa cyklostezky kolem ČOV. Cyklostezky nevedou z obytných zón do
centra případně ploch s intenzivní zaměstnaností (průmyslové a obchodní zóny).
Cíle: Navazující síť cyklostezek, které dovedou cyklisty nejkratší možnou cestou
bezpečně z okrajů města do centra. Návaznost cyklostezek na síť cyklotras do okolí.
Výstavba nových cyklotras s přispěním z dotačních zdrojů.
Zodpovědný politik: Ing. Němeček, Mgr. Šolc, Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Ing. Maturová, Ing. Novotný
Revitalizace liberecké přehrady
Aktuální stav: O rekonstrukci okolí přehrady se velmi dlouho diskutuje. Okolí přehrady
představuje obrovský potenciál pro rekreační a sportovní využití pro občany města. Okolí
přehrady je v původním stavu. Vodní nádrž je zanesená sedimentem, což má vliv na
kvalitu vody. Na kvalitu vody má vliv i vnos živin z odpadních vod vypouštěných bez

dostatečného čištění v povodí Harcovského potoka. Rekonstrukce a odbahnění přehrady
je plánováno na rok 2020 Povodím Labe, s.p., Současně s rekonstrukcí hráze a
odbahněním vodního díla může být zahájena revitalizace okolí.
Cíle: Revitalizované okolí liberecké přehrady a zajištění odkanalizování povodí
Harcovského potoka. Dokončení rekonstrukce přehrady
Zodpovědný politik: Mgr. Židek
Zodpovědný úředník: Ing. Sládková, Bc. Novotný, Ing. Bliml
Zlepšení fungování stavebního úřadu
Aktuální stav: Stavební úřad byl posílen o jednu pracovní pozici, aby byly zajištěny
dostatečné pracovní kapacity. Dále byl na stavební úřad pořízen velkoformátový scaner,
který napomůže digitalizaci spisů stavebního úřadu a zrychlí komunikaci mezi odbory
města.
Cíle: Zvýšit digitalizaci procesů na stavebním úřadu, přizpůsobovat počet zaměstnanců
stavebního úřadu dle vývoje aktuální situace.
Zodpovědný politik: Ing. Zámečník
Zodpovědný úředník: Ing. Čech
Rekonstrukce amfiteátru
Aktuální stav: V místě amfiteátru je sídlo p.o. Městské lesy. Amfiteátr není využíván ke
svému účelu a dlouhodobě chátrá. V roce 2018 byly provedeny dílčí úpravy.
Cíle: Amfiteátr využitý v rámci rozšířené ZOO. Udržitelné využití amfiteátru. Zajištění
parkování v okolí zoo pro návštěvníky. Rozvoj prostorů pro kulturu v rámci PKO, včetně
outdoorových aktivit.
Zodpovědný politik: Dr. Langr
Zodpovědný úředník: MVDr. Nejedlo
Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí
Aktuální stav: Síť dětských hřišť není kompletní, některá hřiště jsou v nevyhovujícím
stavu. Údržba hřišť je dlouhodobě podfinancována. Údržba se prováděna v rámci gesce
odboru ekologie a veřejného prostoru. Odbor se snaží o efektivní vynakládání prostředků
na jejich provoz a údržbu. Je nedostatek hřišť pro skupiny dětí 12+.
Cíle: Kompletní síť velmi dobře udržovaných a pravidelně obnovovaných hřišť pro různé
věkové kategorie dětí. Síť drobných herních prvků po celém městě v docházkové
vzdálenosti.
Zodpovědný politik: Mgr. Šolc
Zodpovědný úředník: Ing. Sládková
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