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Programové prohlášení uzavřené v listopadu 2018 vymezilo základní programový rámec pro činnost 
Rady statutárního města Liberec složené ze zástupců koalice Starostové pro Liberecký kraj, ANO 
2011 a ODS ve volebním období 2018–2022.  
Druhý rok společné správy města byl však dotčen nástupem nepředvídatelné koronavirové krize, 
která měla a bude mít hluboké střednědobé dopady do ekonomiky města Liberec. V jejich důsledku 
jsme se proto rozhodli přehodnotit původní programové prohlášení a nabídnout občanům města 
jeho revidovanou podobu, a to především s ohledem na předpokládaný stav příjmové části rozpočtu 
v letech 2021 – 2022.  Souběžně přikládáme výčet závazků, které jsme pro město již splnili v prvních 
dvou letech vládnutí. Širším programovým rámcem pro činnost koalice zůstávají volební programy 
koaličních partnerů.  

 

SPRÁVA MĚSTA 
Naším cílem je zajistit přívětivou a otevřenou radnici pro občany, zkvalitnit řízení a správu města a 
zprůhlednit fungování města pro veřejnost. Nepřipustíme klientelismus a střet zájmů politiků ani 
úředníků. 
 
Co jsme již splnili? 

o Zvýšili jsme míru elektronické komunikace mezi občany a radnicí a uvnitř radnice 
samotné (např. Liberec v mobilu, dotační software Grantys, aplikace Marushkafoto, 
komunikace na sociálních sítích, parkovací navigační systém, elektronický systém 
zadávání a sledování prací na majetku města). 

o Zastavili jsme trend zvyšování počtu zaměstnanců úřadu. 
o Zajistili jsme tzv. německý model řízení městských společností; politici zastupují 

město pouze v dozorčích radách a představenstva městských společností obsazují 
manažeři. Dozorčí rady jsou sestaveny tak, aby se ztížila možnost ovlivňování 
společností zájmovými skupinami. 
 

 Co dále chystáme? 

 Připravujeme další projekty na digitální bázi - elektronické úřední desky, vizualizace záměrů 
města, portál občana. 

 Dokončíme systém práce s osadními výbory. 

 Provedeme rekonstrukci pláště budovy Uran. 

 Dokončíme personální a procesní audit pro efektivnější správu města. 



 

 

EKONOMIKA MĚSTA 
Zajistíme průhlednější hospodaření města. O rozpočtu města se poradíme s občany. 
 
Co jsme již splnili? 

o Zveřejnili jsme tzv. rozklikávací rozpočet. 
o Zdigitalizovali a zjednodušili jsme pravidla dotačních fondů a systém žádání. 
o Zrealizovali jsme první rok participativní rozpočtu. 
o Meziročně jsme snížili běžné výdaje města o 50 mil. Kč 

 
Co dále chystáme? 

 Aktualizujeme víceletý investiční a finanční plán města s vazbou na aktualizovaný rozpočtový 
výhled. 

 Budeme v dvouletých intervalech pokračovat v participativním rozpočtu. 

 Budeme aktivně usilovat o změnu rozpočtového určení daní. 

 Budeme dále vylepšovat systém vyhodnocování nákladů města, včetně jeho příspěvkových 
organizací a obchodních společností. 

 Refinancujeme zadlužení města s cílem úspory nákladů. 

 I nadále budeme efektivně využívat dotační možnosti, a zvyšovat tak zejména objem 
investičních prostředků.  

 Budeme pokračovat v trendu snižování provozních výdajů města. 

 Budeme i nadále pokračovat ve splácení dluhu města. 
 

ROZVOJ MĚSTA 
Zajistíme více nových ploch pro kvalitní bydlení, zlepšíme dopravní síť města a budeme město 

rozvíjet. 

 

Co jsme již splnili? 
o V letech 2019 a 2020 jsme využili dotační prostředky na projekty za 535 miliónů Kč a 

připravili jsme projekty za dalších zhruba 500 miliónů. 
 

Co dále chystáme? 

 Dokončíme převod majetkových podílů města na bytových domech na družstva. 

 Schválíme Strategický plán města 2021+ a zahájíme jeho implementaci. 

 Dokončíme územní plán v navrhované podobě a okamžitě zahájíme revizi problematických 
míst. 

 Dokončíme manuál tvorby veřejného prostoru. 

 I nadále budeme podporovat budování města ve vyšší hustotě, zejména vnitřních 
zanedbaných ploch, proluk a brownfieldů. 

 Připravíme pro oblast tzv. Papírového náměstí územní studii, která bude pro všechny vlastníky 
pozemků definovat rámec pro výstavbu s možností participace odborníků a veřejnosti. 

 Připravíme koncepci rozvoje prostoru bývalého LVT jakožto rozvojového edukačního a 
volnočasového prostoru pro všechny generace a začneme ji realizovat. 

 Budeme aktivně jednat o realizaci rychlé železnice Praha – Liberec. 

 Podpoříme budování dobíjecích stanic pro elektromobilitu. 

 Vybudujeme vodojem v Ruprechticích (ul. Horská). 

 Podpoříme výstavbu bytů ve veřejném i soukromém vlastnictví pro mladé lidi. 
 
 

DOPRAVA MĚSTA 
Zatraktivníme městskou hromadnou dopravu pro obyvatele města. Zajistíme lepší průjezdnost 
města a výrazně zlepšíme stav silnic a chodníků ve městě, zvýšíme počty parkovacích míst. 
Zlepšíme podmínky pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Liberci a okolí a budeme zvyšovat 
bezpečnost dopravy. 



 

 

 
Co jsme již splnili? 

o Pořídili jsme nové ekologické autobusy. 
o V centru města jsme zvýšili počet parkovacích míst a zavedli chytré parkování. 

 
Co dále chystáme? 

 Vybudujeme novou komunikaci Nová Pastýřská, která uleví dopravě přes centrum města. 

 Společně s Libereckým krajem vybudujeme parkovací dům v areálu KNL a.s. a v dolním centru 
Liberce u krajského úřadu. 

 Najdeme řešení pro parkování návštěvníků ZOO Liberec, Lidových sadů, TUL, oblasti nádraží. 

 Budeme zvyšovat počet parkovacích míst na sídlišti Ruprechtice a připravíme projekty pro 
další sídliště. 

 Revidujeme možnost realizace nové tramvajové trati do Rochlice. 

 Společně s Libereckým krajem připravíme kapacitní dopravní napojení do průmyslové zóny. 

 Dokončíme rekonstrukci ul. Vítězná. 

 Zkapacitníme významné křižovatky.  

 Vybudujeme parkoviště P+R v ul. Pastýřská a připravíme rekonstrukci Tržního náměstí. 

 Budeme systematicky pokračovat v dlouhodobě plánovaných rekonstrukcích ulic. 

 Vybudujeme chodníky a parkovací místa, a to například v ul. Ostašovská či Hlávkova. 

 Zvýšíme bezpečnost dopravy v bezprostředním okolí terminálu MHD. 

 Zahájíme rekonstrukci tramvajové trati Liberec / Jablonec nad Nisou. 

 Budeme pokračovat v budování cyklostezek na katastru města s využitím dotačních 
prostředků. 

 Podpoříme myšlenku sdílené dopravy v Liberci a okolí. 
 

ČISTOTA A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA 
Zajistíme čistotu a pravidelnou údržbu veřejného prostranství ve všech částech města, budeme 

pečovat o veřejná prostranství a zvelebíme městské rekreační lokality. 

 

Co dále chystáme? 

 Ve spolupráci s Povodím Labe, s. p. revitalizujeme harcovskou přehradu a její okolí, 
připravíme plán na zlepšení kvality vody v přehradní nádrži. 

 Ve spolupráci s Libereckým krajem připravíme projektovou dokumentaci pro Náplavku Nisa a 
vytvoříme příjemné místo pro odpočinek. 

 Z areálu Veseckého rybníka ve spolupráci s Povodím Labe s. p. vybudujeme další centrum 
letní rekreace a přírodního koupání. 

 Zvýšíme efektivitu hospodaření TSML s cílem lepší údržby a větší čistoty města. 

 Budeme pokračovat v čištění města od autovraků. 

 Připravíme projektovou dokumentaci na výstavbu druhého sběrného dvora, RE-USE bazaru a 
kompostárny a zahájíme realizaci s využitím dotačních prostředků. 

 Podpoříme výstavbu náhradní komunikace k lomu Ligranit. 

 Zrealizujeme dětská hřiště. 

 Zrealizujeme podpořené projekty z participativního rozpočtu 2019/2020 (Lesní koupaliště, 
nám. Českých Bratří, Broumovské náměstí, Tichá stezka a další drobné projekty). 

 Připravíme projektovou dokumentaci na realizaci dopravních opatření v okolí Centra urgentní 
medicíny. 

 Připravíme preventivní opatření pro vyrovnávání se se změnami klimatu, například v ul. 
Hlávkova, Vítězná a Pastýřská, Jánská, Fibichova. 
 

BEZPEČNOST MĚSTA  
Zlepšíme pocit bezpečí ve městě, budeme dohlížet na dodržování veřejného pořádku a posílíme 

pohotovost jednotek dobrovolných hasičů. 

 



 

 

Co jsme již splnili? 
o Zavedli jsme bezpečnostní mikrotýmy po vzoru Vesce a Doubí v dalších problémových 

částech města. 
o Podpořili jsme projekty v rámci prevence kriminality (tzv. mapy kriminality). 
o Vybudovali jsme v řadě nepřehledných míst Liberce bezpečné osvětlené přechody a 

chodníky a budeme v tomto i nadále pokračovat i s využitím dotačních prostředků. 
 

Co dále chystáme? 

 Udržíme rozpočet Městské policie tak, aby nedocházelo k odchodům stávajících strážníku a 
byl posílen nábor nových. 

 Budeme dále aktivně naplňovat projekt Bezpečný Liberec – tzv. mapy kriminality. 

 Podpoříme vznik radaru na tranzitních místech pro zvýšení bezpečnosti dopravy. 

 Udržíme bezpečnost obyvatel v centru města zvýšením přítomnosti městské policie a 
asistentů kriminality, především v oblasti Terminálu Fügnerova (bezpečnostní mikrotým). 

 Budeme podporovat rozšiřování aktivit projektu Liberec proti šmejdům. 

 Budeme podporovat modernizaci vybavení hasičských zbrojnic a činnost jednotek sdružení 
dobrovolných hasičů. 
 

ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTA 
Budeme usilovat o rozvoj Krajské nemocnice Liberec jako centra moderní zdravotnické péče. 
 
Co dále chystáme? 

 Společně s Libereckým krajem budeme podporovat modernizaci Krajské nemocnice Liberec. 

 Poskytneme výměnou pozemky pro výstavbu ZZS Libereckého kraje. 

 Ve spolupráci s Libereckým krajem zavedeme stipendijní fond na střední zdravotnické škole 
v Liberci a budeme cíleně propagovat studium na zdravotnických oborech v rámci kariérového 
poradenství ZŠ. 

 Vyčleníme z městského bytového fondu část bytů pro účely ubytování nových zdravotníků 
Krajské nemocnice Liberec. 
 

KULTURA MĚSTA A CESTOVNÍ RUCH 
Budeme pečovat o liberecké klenoty a představíme je Evropě jako liberecké kulturní bohatství.  
Liberec bude živé a děním nabité město. 
 
Co jsme již splnili? 

o V Divadle F. X Šaldy jsme realizovali investice v otopném a klimatizačním okruhu, 
v akustickém prostředí hlediště a také v zázemí Malého divadla. 

o Zrenovovali jsme Kapli Božího hrobu v tzv. barokním parku. 
o Zahájili jsme s využitím dotačních prostředků rekonstrukci Liebiegova paláce jako 

Centra aktivního života Liberečanů. 
 
 

Co dále chystáme? 

 Přihlásíme město Liberec jako kandidáta na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. 

 V Divadlo F. X. Šaldy budeme pokračovat v rekonstrukci interiérů. 

 Zajistíme další rozvoj areálu ZOO Liberec a Botanické zahrady Liberec a připravíme je na 
převzetí Libereckým krajem. 

 Budeme ve spolupráci s arciděkanskou farností pokračovat v revitalizaci barokního parku s 
Kostelem Nalezení sv. Kříže, mariánským sloupem a Kaplí Božího hrobu a dalších kulturních 
památek. 

 Podpoříme Liberec jako vznikající centrum filmových festivalů (animovaných i sportovních). 
 
 



 

 

ŠKOLSTVÍ MĚSTA 
 

Podpoříme ve městě kvalitní vzdělávání. 
 
Co jsme již splnili? 

o Stabilizovali jsme zavedení alternativních směrů ve vzdělávání (montessori, waldorf). 
o Úspěšně jsme dokončili projekty společného vzdělávání v MŠ a ZŠ v objemu 55 

miliónů korun (Vzdělávejme společně a Férové školy) a získali na pokračování 
Férových škol II dalších 78 miliónů. 

o Realizovali jsme revitalizace a rekonstrukce deseti objektů mateřských a základních 
škol za 323 milionů Kč, včetně zateplení objektů, bezbariérových přístupů a také 
modernizace nových odborných učeben, vše za využití dotačních prostředků. 
 

Co dále chystáme? 

 Dokončíme modernizaci MŠ (Pastelka, Sedmikráska, Malínek) a ZŠ (Na Výběžku, Husova) a 
jejich odborného, estetického a sportovního zázemí s důrazem na zajištění optimálních 
kapacit. 

 Budeme pracovat na zlepšování podmínek pro zvyšování kvality škol, a to i v oblasti 
digitalizace a tzv. distančního způsobu vzdělávání například připojováním ZŠ na 
vysokorychlostní internet metropolitní optické sítě s nabídkou sdílení ICT služeb. 

 Dokončíme projekt Férové školy II a připravíme pro nové programovací období navazující 
projekty zaměřené na společné vzdělávání dětí se sociálním či zdravotním hendikepem i na 
vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných, další rozvoj kariérového poradenství či 
podporu expertních činností. 

 Budeme usilovat o realizaci společného vzdělávacího inkubátoru s TUL, vč. praxí studentů, 
celoživotního vzdělávání i nejrůznějších volnočasových aktivit. 

 Provedeme postupně opravy školních bazénů (Sokolovská, Dobiášova, Ještědská) a hřišť. 
 

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA 
Posílíme sociální služby ve městě, zlepšíme dostupnost bydlení a vytvoříme město bez bariér. 
 
Co jsme již splnili? 

o Zrekonstruovali jsme sociální bydlení na ul. Žitavská. 
o Připravili jsme jednotné vstupní místo pro bydlení – projekt Centrum bydlení Liberec. 
o Otevřeli jsme azylový dům pro rodiny s dětmi a ženy. 
o Zřídili jsme pozici seniorského ombudsmana. 
o Stabilizovali jsme provoz a zázemí potravinové banky. 

 
Co dále chystáme? 

 Zrekonstruujeme vybrané městské domy (ul. Proboštská, Orlí, Dr. M. Horákové) s cílem 
navýšit kapacitu bytového fondu města a budeme hledat další cesty k rozšíření městského 
bydlení. 

 Připravíme k realizaci výstavbu 48 nových bytů v ul. Na Žižkově. 

 Stabilizujeme projekt Housing First na podporu bydlení lidí v akutní bytové nouzi. 

 V rámci Komunitních prací Liberec budeme pokračovat v budování tzv. prostupného 
zaměstnávání s akcentem na práci se zaměstnanci (např. finanční gramotnost). 

 Zefektivníme spolupráci Komunitních prací Liberec a Technických služeb města Liberec. 

 Budeme snižovat bariéry pro osoby imobilní, těžce zdravotně postižené a rodiče s kočárky 
(veřejné budovy a komunikace). 

 Budeme aktivně podporovat provoz nábytkové banky. 

 Připravíme se na převzetí domů seniorů od Libereckého kraje. 
 



 

 

SPORT 
Budeme zlepšovat sportovní infrastrukturu ve městě a podporovat pravidelnou sportovní činnost 
mládeže. 
 
Co jsme již splnili? 

o Dokončili jsme projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro rekonstrukci 
libereckého bazénu. 

o Ve skiareálu Ještěd byla otevřena nová bezpečnější sjezdovka. 
o Vytvořili jsme novou Strategie sportu města Liberec. 
o Získali jsme dotaci na modernizaci fotbalového stadionu v Doubí. 
o Provedli jsme rekonstrukci tribuny na fotbalovém stadionu u Nisy. 
o Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci atletického stadionu ve 

Sport Parku. 
o Restartovali jsme mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm. 

 
Co dále chystáme? 

 Budeme udržovat a rozvíjet městský majetek v areálu Sport Parku Liberec. 

 Zahájíme rekonstrukci libereckého bazénu a připravíme nejvhodnější model provozování. 

 Budeme i nadále spolupracovat na rozvoji sportovního areálu Ještěd s jeho provozovatelem. 

 Budeme žádat prostředky na opravu a rekonstrukce sportovišť v rámci dotačních titulů 
Národní sportovní agentury. 

 Podpoříme rozvoj sportovního areálu Vesec (RASAV) jako střediska trávení volného času pro 
Liberečany.  

 
 
 
 


