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Programové prohlášení 

koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011  

2014 – 2018 

Vize pro Liberec – v jakém městě chceme žít? 

Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu, aby 
Liberec budoucnosti vypadal takto: 

 jako oddlužené a prosperující město, energeticky co nejvíce soběstačné, nabízející 
pracovní, sociální, ekologické i rekreační podmínky pro kvalitní život pro všechny generace 

 jako město, kde se občané mohou spolehnout na vedení města 

 jako lídra širšího regionu, s odpovědností za tento region 

 jako páté největší české město, ale první v kvalitě života 

1. Bezpečnost a pořádek ve městě  

 Navýšíme počet strážníků Městské policie v přímém výkonu služby v jednotlivých 
okrscích města. 

 Snížíme počet míst s hracími automaty a jinými příležitostmi k hazardním hrám 
na maximálně jednotky míst, kde lze hazard provozovat, nejlépe pak ve vytipovaných 
městských objektech. 

 Podpoříme existenci dobrovolnických programů, které mohou nahradit některé činnosti 
městské policie a uvolnit její kapacity (přechody u škol, prevence a šíření osvěty aj.). 

 Využijeme pracovníků veřejně prospěšných prací k zušlechťování sešlých lokalit 
(zanedbaná, špinavá a rozbitá zákoutí) a k odstraňování vandalství (graffiti vs. výsadba 
nové zeleně aj.). 

 Podpoříme preventivní programy pro nejohroženější skupiny obyvatel, jako jsou děti či senioři. 

2. Hospodaření a  rozvoj města  

 Rozvoj města se bude řídit strategickým plánem, který bude propojen s ročními akčními 
plány a ročním rozpočtem. 

 Budeme usilovat o odstranění ručení městským majetkem a snížení nákladů na dluhovou 
službu města. 

 Systematicky budeme vyhledávat zdroje financování z evropských fondů a dalších 
dotačních zdrojů pro rozvoj města. 

 Nechceme zvyšovat daň z nemovitosti, namísto toho budeme hledat rezervy 
v hospodaření města. 

 Chceme snížit rozdíly ve vybavenosti jednotlivých čtvrtí a více zapojovat jednotlivce i další 
organizace do rozvoje města. 
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 Provedeme revizi hospodaření městských organizací i společností a existujících smluv města 
a obchodních společností s ohledem na jejich výhodnost. Navrhneme a zavedeme opatření 
směřující k maximální rentabilitě městských organizací a společností s ohledem na optimální 
veřejný zájem. O totéž se pokusíme i u společností, kde je město minoritním akcionářem. 

 Vytvoříme energetickou koncepci města a zřídíme funkci městského energetika. 

 Zrevidujeme pravidla grantových programů. Grantové programy budou transparentnější, 
budou předem známá jasná pravidla hodnocení a časový harmonogram bude lépe 
vyhovovat žadatelům. Chceme dále snižovat administrativní náročnost grantů pro žadatele. 

 Sestavíme investiční plán na horizont tří až pěti let, při jeho tvorbě zohledníme informace 
a náměty čtyř hlavních aktérů: občanů, expertů, odborných pracovníků magistrátu 
i politiků. Systém přípravy investic otevřeme veřejnosti.  

 Budeme podporovat jak drobné podnikatele, tak obecně podmínky pro podnikání. 

 S vládou ČR a Poslaneckou sněmovnou budeme jednat o možnostech změny 
rozpočtového určení daní k posílení příjmů města. 

 Zefektivníme spolupráci s partnerskými městy Liberce.  

 Chceme, aby veškeré kroky města byly v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. 

3. Veřejný prostor -  územní plánování, urbanismus a útvar 
hlavního architekta  

 Zřídíme pozici skutečného hlavního architekta se zplnomocněním vydávat stanoviska 
města ke stavbám na jeho území jako účastník řízení ve smyslu stavebního zákona a s 
dalšími pravomocemi.  

 Zajistíme přípravu dlouhodobých urbanistických strategií a akčních plánů. 

 Zpracujeme koncepce využití jednotlivých problematických prostranství a brownfieldů, 
včetně jámy na Perštýně.  

 V připravovaném územním plánu (ÚP) provedeme revizi. Budeme aktualizovat 
harmonogram přípravy ÚP tak, aby bylo možné souběžně připravit Územní studii zeleně. 
Znovu zhodnotíme potřebnost navrhovaných dopravních řešení a navýšení tras 
tramvajové dopravy. 

 Zajistíme, aby se vybrané rozvojové plochy (zejména v okrajových částech města) 
převedly do rezerv; vyhodnocení potřebnosti nových ploch bude řešeno v rámci 
pravidelných aktualizací územního plánu. 

 Zachováme ve městě dostatek volných ploch, budeme aktivně pečovat o významné 
krajinné prvky a lépe chránit volnou krajinu v okolí města proti rozpínající se zástavbě. 

 Uzavřeme smlouvu o spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci.  

 Budeme prosazovat architektonické soutěže – chceme rozmanitý a kvalitní veřejný prostor. 

 Připravíme „Plán pro liberecká náměstí“ s cílem zajistit jejich postupnou obnovu, aby se stala 
místy pro život a setkávání občanů v návaznosti na logiku jejich umístění a dalšího využití. 
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 I ulice jsou místem pro život a setkávání lidí – prosazujeme koncept zklidněných obytných 
ulic tam, kde je to možné a vhodné. 

 Podpoříme obnovu historického centra kolem Papírového náměstí včetně tzv. „Zelených 
teras“. 

 Budeme aktivně podporovat místní iniciativy, které zajistí správu vnitrobloků a 
podobných menších veřejných ploch. 

 Najdeme ve městě odpovídající místo pro provoz další městské tržnice.  

 Ve spolupráci s aktivními občany podpoříme rozvoj komunitních a přírodních zahrad 
a zahrádkářských osad. 

 Zajistíme lepší správu městských lesů a posílení rekreační funkce lesů s přihlédnutím na 
postupy přírodě blízkých. 

 Zrevidujeme stav alejí v Liberci a zasadíme se o lepší správu a údržbu veřejné zeleně. 

4. Modernizace centrálního vytápění  

 Budeme jednat s MVV Energie CZ a.s., majoritním vlastníkem Teplárny Liberec, a.s., 
a TERMIZO a.s., o způsobu modernizace centrálního vytápění a dodávek teplé užitkové vody. 

 Zpracujeme spolu s nezávislými experty studii proveditelnosti modernizace centrálního 
vytápění a možností řešení systému centrální zásobování teplem v Liberci. 

 Aktualizujeme územní energetickou koncepci města, které bude předcházet expertní 
studie o možnostech komplexního řešení teplárenství v Liberci. 

 Zajistíme koordinovaný přechod k přijaté koncepci modernizace centrálního vytápění. 

 Zamezíme neřízenému rozpadu systému centrálního zásobování teplem, které by řadu 
lidí i organizací mohlo citelně poškodit.  

 Budeme prosazovat maximální využití spalovny Termizo a.s. s návazností na modernizaci 
rozvodů a efektivního, ekologického a finančně dostupného zdroje vytápění pro občany. 

5. Odpadové hospodářství  

 Chceme pokračovat v jednotném systému obnovy a doplnění kontejnerového stání ve 
městě. 

 Zajistíme třídění a kompostování odpadu v návaznosti na nové právní normy, včetně 
případné výstavby městské kompostárny. 

 Zajistíme systém hlášení černých skládek a jejich včasnou likvidaci; budeme sledovat 
problémová místa.  

 Vyhodnotíme stávající smluvní vztah s .A.S.A. Liberec s.r.o. a budeme jednat 
o případných změnách smlouvy. 

 Nastavíme hospodaření s odpady ve městě tak, aby se zvyšoval podíl i počet druhů 
recyklovaného odpadu a aby se recyklace těm, co ji dělají, také vyplácela. 
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6. Školství  

 Stanovíme standardy technického stavu školních budov a vybavení učebními pomůckami, 
a budeme postupně usilovat o zlepšení technického stavu školních budov a jejich zázemí, 
aby odpovídaly standardům 21. století.  

 Připravíme analýzu sítě školských zařízení a zajistíme dostatečnou kapacitu škol i školek, 
která bude odpovídat současným potřebám Liberečanů i budoucímu demografickému vývoji. 

 Zvýšíme kvalitu školního stravování a dostupnost zdravých potravin ve školských zařízeních 
na základě připravovaného dodatku k metodickému pokynu pro používání potravinových 
náhražek a polotovarů, aby se školáci stravovali podle moderních trendů zdravé výživy. 

 Podpoříme organizace pracující s dětmi a mládeží, navýšíme objem finančních prostředků 
do dotačních programů na volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

 Budeme usilovat o zlepšení zázemí pro práci organizací, které se věnují dětem a mládeži. 

 Budeme motivovat ředitele a ostatní pedagogické pracovníky a pomocí předem 
nastavených indikátorů průběžně vyhodnocovat kvalitu jednotlivých škol a výuky. 

 Budeme podporovat alternativní školy a školky. 

 Budeme usilovat o rekonstrukci stávajících školních bazénů pro plynulou a efektivní 
výuku plavání. 

 Zvýšíme bezpečnost dopravního provozu u škol a v jejich okolí a budeme motivovat děti 
k využívání udržitelné veřejné dopravy. 

 Zvýšíme počet míst ve školkách, v několika školkách nabídneme i místa pro děti od dvou 
let věku. 

 Budeme společně s řediteli škol řešit problém dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit 
platit jim školní obědy. 

7. Sociální služby  

 Naplníme základní cíle aktuálního komunitního plánu pro roky 2014-2016 se zapojením 
všech aktérů a jeho aktualizace na další období. 

 Chceme prosadit systém prostupného bydlení (systém sociálních bytů, azylového 
bydlení, nocleháren a dalších podpůrných služeb), včetně trvalé údržby bytového fondu 
pro sociální bydlení. 

 Zajistíme činnost protidrogového a romského koordinátora.  

 Zvýšíme kapacitu respitní péče a návazných služeb. 

 Vyhradíme vyšší počet terénních sociálních pracovníků, kteří budou pracovat přímo 
v rodinách s dětmi. 

 Zajistíme meziroční financování sociálních služeb, optimálně na 2-3 roky. Budeme 
usilovat o lepší ohodnocení práce lidí v sociálních službách. Podpoříme spolupráci 
s organizacemi, které se dlouhodobě zabývají sociálními službami. 

 Zaměříme se na prevenci, protože je společensky i finančně efektivnější než následné 
řešení různých problémů a neduhů, a to jak z hlediska života jednotlivce, tak celého města. 
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8. Kultura, sport a cestovní ruch  

 Připravíme střednědobý program rozvoje kultury (rozvoj městských organizací, 
spolupráce s kulturními spolky a organizátory akcí, tradiční akce atd.). 

 Systémově vyřešíme financování Divadla F. X. Šaldy a dalších příspěvkových organizací 
s nadregionálním přesahem, uděláme maximum pro získání více zdrojů pro jejich stabilní 
financování. Zachováme třísouborové divadlo.  

 Podpoříme tzv. živou kulturu i alternativní kulturní scény, především menší a drobné 
projekty neziskového sektoru, různých spolků, literárních klubů aj., a to jak v centru 
města, tak v jeho ostatních částech. 

 Zvýšíme kvalitu služeb, dostupnost a atraktivitu sportovních areálů Ještěd a Vesec jak 
pro návštěvníky odjinud, tak pro Liberečany. Zajistíme jejich vyšší využití k lyžařským 
výcvikům žáků libereckých škol. V lyžařském středisku Ještěd navrhneme zvýhodněné 
permanentky pro lyžování Liberečanů ve všední dny.  

 Zajistíme provoz libereckého bazénu v souvislosti s ukončením stávající nájemní smlouvy 
tak, aby byl co nejvhodnější pro občany i ekonomicky nejvýhodnější pro město samotné. 

 Vyhodnotíme dosavadní plnění a efektivitu koncesní smlouvy na provoz areálu 
městského stadionu a haly. 

 Budeme pokračovat v projektu revitalizace Harcovské přehrady a jejího okolí.  

 Zřídíme odpočinkové, herní a sportovní prvky (včetně mobilních) na veřejných plochách.  

 Budeme realizovat a průběžně aktualizovat připravený střednědobý a akční plán rozvoje 
cestovního ruchu. 

 Chceme docílit toho, aby turistický potenciál Liberce přinášel větší prospěch jeho 
obyvatelům a místním podnikatelům. 

 Před financováním vrcholových akcí upřednostníme podporu pravidelného sportování 
mládeže i dospělých a sportovního vyžití pro širokou veřejnost. 

 Podpoříme obnovu bývalého Lesního koupaliště, aby opět sloužilo svému původnímu účelu. 

 Pokusíme se co nejlépe využít potenciálu sousedících Jizerských hor, jako kvalitního místa 
pro rekreaci i poznávání přírodních zajímavostí, avšak zároveň s ohledem na potřebu 
jejich ochrany a respektování přírodních hodnot i běhů. 

9. Doprava  

 Prověříme možnost oddělení zadání požadované dopravní obslužnosti (zejména trasy 
a jízdní řády linek MHD) zpracované městem od jejího vlastního plnění DPMLJ, včetně 
efektivní kontroly cen a hospodaření DPMLJ. 

 O zajištění bezpečnosti cyklistů budeme usilovat formou postupné realizace existujícího 
generelu cyklodopravy (např. dokončení cyklostezky podél Nisy); doprava na kole musí 
být stejně bezpečná jako pěší doprava, jízda autem nebo MHD. 

 Zlepšíme dopravu v úseku Malé náměstí, Šaldovo náměstí, Fügnerova, Lipová a Košická 
na základě studie Lipová (včetně přechodů) s využitím moderního informačního systému. 
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 Chceme zvýšit parkovací kapacitu na městských sídlištích, reflektující demografický 
a ekonomický vývoj obyvatelstva města.   Posoudíme současný stav zóny placeného stání 
(parkovací systém) a navrhneme její úpravy. 

 Zlepšíme systém parkování s využitím moderních informačních a komunikačních 
technologií, včetně tzv. záchytných parkovišť pro návštěvníky města.  

 Podpoříme vyvážené spolužití různých způsobů dopravy po městě s důrazem na tzv. 
udržitelné formy. 

 Budeme motivovat občany k většímu využívání MHD.  

 Zlepšíme stav silnic, chodníků a křižovatek i kvalitu jejich údržby. 

 Budeme usilovat o zajištění bezpečného pohybu chodců po městě, jsou rovnoprávnými 
uživateli uličního prostoru. 

 Letiště Liberec neprodáme, naopak zahájíme diskusi o jeho budoucím využití se všemi 
relevantními aktéry, včetně veřejnosti. 

10. Krajská nemocnice Liberec  

 Podpoříme projekt modernizace KNL ve stávajícím areálu, včetně odpovídající alokace 
prostředků z Integrovaného programu rozvoje území (IPRÚ). Projekt by měl řešit hlavní 
problémy, zejména centrální příjem pacientů s návazností na ambulantní část a 
parkování v areálu. 

 Nepřipustíme opětovnou politizaci managementu nemocnice.  

 V dozorčí radě budeme z pozice akcionáře jasně formulovat cíle a provádět kontrolu 
manažerských rozhodnutí nejen po administrativní stránce, ale zejména s ohledem 
na hospodárnost, účelnost a efektivitu. 

11. Komunikace s  veřejností  

 Rozšíříme spektrum nástrojů komunikace s veřejností, zabezpečující účast veřejnosti 
na přípravě projektů od fáze záměru až po realizaci projektů a získávání a řešení 
konkrétních podnětů a stížností občanů.  

 Budeme trvale zkvalitňovat nástroje zveřejňování smluvních i nesmluvních dokumentů 
města a usnadňovat k nim přístup. 

 Systematicky budeme komunikovat s podnikatelskými subjekty v Liberci. 

 Vydávání městského zpravodaje se bude řídit Kodexem dobrého radničního periodika. 

 Pro zlepšení komunikace mezi vedením města a jeho občany zřídíme komunikační portál 
pro registrované uživatele, kteří jej budou moci využívat k vyjadřování svých názorů 
a k poskytování podnětů. Portál bude rovněž fungovat pro lepší prezentaci 
připravovaných projektů či záměrů a včasné zapojení veřejnosti do projednávané 
problematiky. 
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12. Liebigův palác, Liberecký zámek a  centrální městský park  

 Zjistíme názory občanů a rozhodneme o dalším využití Liebigova paláce v návaznosti 
na městský park a centrum města. 

 Budeme hledat prostředky na rekonstrukci Liebigova paláce v souladu s přijatým 
způsobem využití. 

 Připravíme vyhlášení celoměstského referendum o případné koupi libereckého zámku, 
včetně diskuse o jeho budoucím využití a financování jeho provozu.  

 Chceme zajistit propojení a otevření zahrad u bývalé galerie s parkem u Zlatého lva. 

 Propojením všech zelených ploch by měl vzniknout centrální park, který bude sloužit 
obyvatelům města. 

13. Spolupráce s  Libereckým krajem  

 Dohodneme postupnou změnu řízení, financování, případně právní formy příspěvkových 
organizací města a kraje s ohledem na skutečný podíl čerpání jimi poskytovaných 
veřejných služeb městskou a krajskou veřejností.  

 Zkoordinujeme přípravu a realizaci grantových programů města a kraje. 

 Dohodneme systém společné prezentace Liberce a kraje v oblastech cestovního ruchu, 
vzdělávání, výzkumu a podnikání. 

14. Řízení magistrátu, příspěvkových organizací a městských společností  

 Změníme přístup k opozici, přizveme její zástupce do pracovních skupin, umožníme jí 
přístup k projednávaným materiálům a zajistíme lepší podmínky pro činnost jednotlivých 
zastupitelů a jejich klubů.  

 Zpracujeme časový harmonogram systémových a personálních změn na magistrátu 
s cílem zefektivnit činnost úřadu. 

 Posílíme odbor ekonomiky, strategického rozvoje a dotací, odbor právní a veřejných 
zakázek a odbor kontroly a interního auditu, aby město mělo větší kapacitu 
na efektivnější získávání dotačních prostředků a také větší kontrolu nad svými penězi. 

 V oblasti samostatné působnosti budeme měnit současnou funkci magistrátu převážně 
administrativního servisu pro politické orgány města na funkci analyticko-informační, 
iniciační, oponentní a realizační; spolu s tím zavedeme tomu odpovídající řídicí strukturu 
a metody. 

 V oblasti přenesené působnosti budeme trvale zlepšovat správní služby účastníkům 
řízení. Správní řád, stavební zákon, živnostenský zákon a další veřejnoprávní předpisy je 
nutno aplikovat a interpretovat vždy se zájmem účastníkům řízení vyhovět, aniž by byly 
poškozeny veřejné zájmy státu, města nebo jiných veřejných institucí.  

 Ve společnostech se 100% nebo výrazně majoritním podílem zavedeme model, v němž 
představenstvo tvoří management společnosti a zástupci města obsazují dozorčí radu 
s posílenými pravomocemi. Dozorčí rady těchto společností budou předkládat pravidelně 
(1x ročně) zprávu o stavu dané společnosti. 
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 Na magistrátu, v obchodních společnostech a dalších organizacích města budeme 
provádět pravidelné kontroly a forenzní audity i s ohledem na účelnost, efektivitu a 
hospodárnost vynakládaných prostředků. 

 Změníme proces přípravy, zadávání i realizace a kontroly veřejných zakázek. Snížíme 
limity veřejných zakázek, od nichž bude radnice soutěžit podle pravidel daných zákonem 
o veřejných zakázkách, v souladu s původním zněním zákona z roku 2012. 

 Ve spolupráci s dalšími městy budeme prosazovat změny v orgánech Severočeské 
vodárenské společnosti (SVS), nezávislý forenzní audit smluv mezi společnostmi SVS a 
Veolia a audit zadávání veřejných zakázek v SVS. Budeme usilovat o to, aby zisk SVS 
neproudil v podobě dividend do zahraničí, ale byl reinvestován a využit ke snížení ceny 
vodného a stočného. 

 Zvýšíme transparentnost městských společností tím, že budou povinně podávat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 Zavedeme víceleté financování příspěvkových organizací, budeme ovšem kontrolovat 
jejich hospodárné, efektivní a účelné nakládání s prostředky. 

 Připravíme zveřejňování smluv a seznamu faktur města a příspěvkových organizací 
na principu otevřených dat; stejné standardy transparentnosti jako na radnici nastavíme 
v obchodních společnostech města. 

 Zavedeme evidenci objektů ve vlastnictví a správě města, připravíme přehledný 
internetový portál pro plánované investice a rekonstrukce, zpřehledníme informace 
o městských společnostech. 

15. Životní prostředí  

 Přijmeme opatření pro zlepšení kvality vody v liberecké přehradě jako hlavního 
předpokladu pro vytvoření kvalitního rekreačního a sportovního zázemí v této lokalitě. 

 Budeme usilovat o to, aby se Nisa a ostatní vodní toky v Liberci staly součástí života lidí 
pomocí vyčištění nebo otevření vodních toků, zpřístupnění Nisy apod. Zachováme tento 
vodní tok jako významný biokoridor a podpoříme jeho další využití pro rekreaci.  

 Kvalitu ovzduší se budeme snažit zlepšit prostřednictvím osvěty obyvatel ohledně 
spalování odpadů v lokálních topeništích. Pozornost budeme věnovat také množství 
polétavého prachu z dopravy. 

 

Toto programové prohlášení je otevřené připomínkám veřejnosti a bude pravidelně 
vyhodnocováno.

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Jan Korytář 

Změna pro Liberec 

 

 

 

………………………………… 

Tibor Batthyány 

ANO 2011 


