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Víte, koho volíte!

Liberec,
město starých
i nových tradic

V dnešní společnosti jsou důležité nejen „velké věci“, jakými jsou hospodářský vývoj
či rozvoj města, záleží také na těch drobnějších, které to, kým jsme, spoluvytvářejí.
Proto jsme se již před několika lety rozhodli pracovat také na navrácení historických
a tradičních symbolů Liberce do jeho života. Na věž radnice se podařilo vrátit rytíře
Rolanda, na náměstí Neptunovu kašnu, opravujeme Liebiegovu vilu, vznikají projekty
k zpřístupnění a vyčištění řeky Nisy.  Se zřetelem na jejich rozvoj pečujeme o tradiční městské organizace, které jsou výstavními skříněmi města – o botanickou a zoologickou zahradu,
Naivní divadlo a Divadlo F. X. Šaldy. To vše jsou připomínky našich kořenů. Dnes je před
námi další velká výzva – zachránit Ještěd. Naším cílem je tento objekt konečně získat do majetku města či kraje, zachránit tento drahokam nad Libercem a zapsat ho na seznam památek
UNESCO. A také zajistit finanční prostředky na jeho rekonstrukci. To je cíl, kterého se nevzdáme tak snadno, jako někteří jiní!

pro Liberec
• Budeme hybnou silou při získání budovy na vrcholu Ještědu do majetku města či kraje, zasadíme se o jeho rekonstrukci a zapsání do seznamu památek UNESCO.
• Dokončíme rekonstrukci a navrácení budovy bývalých městských lázní do života obyvatel města.
• Zrekonstruujeme a zpřístupníme Liebiegovu hrobku a s ní související park, kde vznikne Zahrada libereckých vzpomínek.
• Budeme pokračovat v obnově malých historických objektů, pomníčků, kapliček, kostelíků, hasičských zbrojnic a dalších objektů, které dotvářejí duši města a připomínají jeho historii.
• Zajistíme postupnou obnovu liberecké radnice do její původní podoby, včetně navrácení zvonkohry do soustrojí věžních hodin.
• Udržíme tradici pořádání kulturně společenských akcí, jakými jsou Liberecký jarmark, Slavnosti
Ještědu, Letní setkávání s divadlem či Liberecký advent, a budeme podporovat vytváření nových projektů podobného rázu, se kterými se obyvatelé města sžijí a vezmou je za své.

Zelený
Liberec

Rozvoj Liberce si nelze představit bez zdravého životního prostředí, které musíme
chránit, a to nikoli na úkor společenského rozvoje, ale naopak v rámci něho. Ekologii
nechápeme jako speciální, výlučnou disciplínu, ale především jako součást občanské
společnosti a odpovědnosti. Zásadně neschvalujeme prosazování různých skupinových zájmů, které ve svém důsledku slouží k vydírání různých subjektů falešnými hesly
a vznešenými slovy o ochraně přírody a životního prostředí. V otázce životního prostředí budeme vždy klást důraz na individuální odpovědnost. Chceme nastolit spolupráci,
namísto konfrontace. I nadále budeme pokračovat ve velkých započatých projektech,
jako je přetvoření přehrady a jejího okolí v Zelené srdce Liberce, zřízení městského
parku u řeky Nisy nebo revitalizace parčíku nad teplárnou.

pro Liberec
• Prosadíme vznik tzv. Zelené knihy. Musíme mít nejen přehled o tom, co máme a jak o to pečovat, ale také jasnou strategii rozvoje zeleně pro město do dalších let.
• Podporujeme a budeme podporovat výsadbu listnatých stromů ve městě, kolem silnic a dalších
komunikací, jako formu tzv. hygienické zeleně, sloužící jako přirozený katalyzátor prachu.
• I nadále budeme usilovat o další vyčištění řeky Nisy a její zpřístupnění obyvatelům města, čistá
musí být také přehrada. Voda by se měla stát nedílnou součástí našeho města.
• Budeme pokračovat ve výsadbě příměstských lesů a rozšiřovat zóny pro relaxaci a trávení volného času.
• Podpoříme revitalizaci prostoru lesního koupaliště a sítě rekreačních stezek a cest v jeho okolí.
• Stále budeme podporovat ekologický provoz městské hromadné dopravy.
• Liberec má velmi dobrou úroveň v nakládání s odpady. Stále ale musíme zdokonalovat infrastrukturu odpadového hospodářství tak, aby vyhovovala přísným ekologickým požadavkům
a potřebám obyvatel.
• Liberec byl vždy městem rododendronů a azalek. Poslední dobou jako by tento fenomén mizel. My
se k němu hlásíme a budeme usilovat o systematickou výsadbu rododendronů a azalek v Liberci.

Liberec
v pohybu

Podpora města by vždy měla patřit především městské hromadné dopravě. Za poslední
roky došlo nejen ke zkvalitnění poskytovaných služeb, ale i ke zvýšení počtu míst pokrytých libereckou městskou hromadnou dopravou, která je díky tomu srovnatelná nejen s jinými českými, ale také evropskými městy. Městská hromadná doprava musí být
i v následujících letech na úrovni odpovídající statutárnímu městu, přitom dostupná
široké skupině obyvatel. Jsme pro dokončení systému tramvajové dopravy moderními
technologiemi, které zaručují nejen vysoký bezpečnostní standard a komfort, ale také
bezhlučný provoz.
V oblasti automobilové dopravy je třeba brát vždy především v potaz skutečnost, že Liberec je
historickým městem, v jehož centru nelze vést čtyřproudé silnice. Proto budeme pokračovat
v práci na systému svedení dopravy z centra města, a přispějeme tak ke zklidnění dopravní
situace v Liberci.

pro Liberec
• Udržíme vysoký standard služeb poskytovaných DPML.
• Na okrajích města vybudujeme či podpoříme vybudování záchytných parkovišť, která uleví dopravě v centru.
• Do řešení dopravní situace zainteresujeme formou PPP projektu soukromé investory.
• Označením „obytných zón“ omezíme dopravní ruch ve vybraných lokalitách, zajistíme ale dostatečný dopravní komfort pro rezidenty.
• Rozšíříme pěší zóny ve městě, zvýšíme bezpečnost chodců.
• Budeme pokračovat ve výstavbě tramvajové trati do Rochlice.
• Budeme pokračovat v rozšiřování možností pro cyklisty, včetně napojení na stávající dráhy
ve městě a okolí. Cyklistům nabídneme možnost bezpečného odkládání jízdních kol před veřejnými budovami.

Bezpečný
Liberec

Zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich majetku je součástí kvalitního života. Naším cílem je, aby Městská policie Liberec i Policie České republiky zaměřily svou pozornost především na prevenci při ochraně občanů a jejich majetku.
V uplynulých letech prošla Městská policie Liberec, která je základním prostředkem prosazování a udržování práva a pořádku ve městě, zásadní reformou. Chceme pokračovat v započaté práci, a dále
na ni navazovat. Projekt „Okrskáři“ vzbudil v celém městě značný pozitivní ohlas a především v boji
s drobnou kriminalitou či prohřešky proti sousedskému soužití stále přináší velmi dobré výsledky.
V letošní sezoně jsme představili strážníky na lyžích či kolech, dále bychom chtěli bojovat s neukázněnými řidiči čtyřkolek či motorek, kteří nerespektují vlastnictví a ničí nejen městský, ale
i soukromý majetek, přírodu, a v neposlední řadě také ohrožují bezpečnost a zdraví chodců.
I nadále se soustředíme na specifické potřeby konkrétních skupin obyvatel města. Zaměříme se
zejména na seniory, ženy, děti a mládež.
Do bezpečnosti města ale nepatří jen policie či strážníci. Jeho nedílnou součástí s velkou tradicí
jsou také dobrovolní hasiči, jejichž práce je ceněna většinou až při různých neštěstích či živelních
pohromách. O to podstatnější je ale jejich systematická podpora.

pro Liberec
• Rozšíříme okrsky postupně do všech částí města. Jako prioritní vidíme přesunutí policejní služebny v Rochlici do centra sídliště. Okrskáři tak budou mít větší příležitost dohlížet na pořádek
v této lokalitě a budou lépe dostupní pro občany této městské části.
• Věříme, že k bezpečnosti v centru města povede také regulace hazardu, vyplývající z vyhlášky,
kterou jsme prosadili a která ve svém důsledku bude znamenat eliminaci tohoto jevu ve městě.
• Pro bezpečnost našich občanů je nezbytná pokračující dobrá spolupráce s Policií České republiky. Navážeme na dobré vztahy z minulosti a nadále je budeme rozvíjet.
• Chceme nadále pokračovat ve strategickém a systematickém budování městského kamerového systému tak, aby pokrýval nejdůležitější oblasti města.

• Budeme podporovat dobrovolné hasiče, kteří pod statutární město spadají, a to mimo jiné
finančně – nákupem nové techniky, obnovou hasičských zbrojnic a také dalším vzděláváním
a školením libereckých dobrovolných hasičů.
• Povodně ze srpna 2010 prokázaly, že je třeba pokračovat v takových opatřeních, která minimalizují nebezpečí a případné škody způsobené obyvatelům města. V současné době již probíhá
realizace varovného a výstražného systému pro obyvatelstvo, který chceme dokončit.
• Prevence je stejně důležitá jako represe. Proto budeme i nadále podporovat smysluplné preventivní projekty všech bezpečnostních složek města, jejichž hlavním cílem je zvýšit bezpečnost v Liberci.
• Uvědomujeme si důležitost spolupráce s Policií ČR v souvislosti s bezpečností našich občanů,
chceme proto i nadále rozvíjet dobré vzájemné vztahy.

Liberec
pro všechny
slušné lidi

Na rozdíl od mnoha jiných měst prožívá Liberec v posledních letech výrazný nárůst
obyvatel. Je pozitivní, že se do Liberce stěhuje velké množství mladých lidí, ať už jde
o čerstvé absolventy studia, nebo o mladé rodiny s dětmi. Liberec musí i nadále zůstat
místem, kam lidé přicházejí, protože z nich čerpá svou dynamiku a sílu, kterou potřebuje k dalšímu sociálnímu i hospodářskému životu. Zároveň je to ale důkaz toho, že lidé
v Liberci nacházejí podmínky, které ke svému životu a k práci vyžadují a potřebují. ODS
bude i nadále podporovat všechny ty, kdo se chtějí zapojit do místního života a vlastní
seberealizací pomoci i městu samému. Zakládáme si na dostupnosti kvalitních sociálních
služeb v našem městě. Dosud je mnoho oblastí, ve kterých je třeba zvýšit efektivnost, je potřeba
nastavit správný rámec při spolupráci s krajskými zařízeními, a dosáhnout celkového zlepšení.

pro Liberec
• I nadále budeme zavádět opatření namířená proti jednotlivcům, kteří narušují soužití a znepříjemňují život slušných obyvatel města.
• Ještě důsledněji budeme bojovat se zneužíváním sociálních výhod. Požadujeme zavedení kvalitnějšího a vymahatelnějšího systému kontroly pro přidělování sociálních výhod.
• Prosadíme větší podíl nezaměstnaných na práci ve prospěch města. Zkušenosti minulých let
ukázaly výhody zapojení pracovníků sociálních služeb (nezaměstnaní aj.) do udržování čistoty
veřejných prostranství a budov.
• Nebudeme tolerovat xenofobii, kriminalitu a jakékoli další podobné asociální projevy, které
narušují sociální soudržnost.
• Prosazujeme plnohodnotný život zdravotně postižených občanů v rodinném prostředí.
• Zajistíme podporu rodin se zdravotně postiženými dětmi.
• I nadále budeme podporovat a rozvíjet pobytová odlehčovací zařízení, denní stacionáře, chráněné byty a budeme se snažit rozšiřovat prostor pro naplnění života našich zdravotně postižených spoluobčanů.
• Naší prioritou je sociální prevence a opatření proti sociálnímu vyloučení a spolufinancování
protidrogové politiky.

Liberec
svým seniorům

Významnou část libereckých obyvatel tvoří senioři. Mnozí z nich v našem městě prožili celý život, mají k němu vztah a svou prací v minulosti pomohli vybudovat naši současnost. Liberec a
my všichni jim proto mnohé dlužíme. A nezapomínáme. Již několik let se snažíme změnit přístup
k seniorské veřejnosti. Podstatné je, aby nedocházelo k porušování práv seniorů, k jejich ekonomickému zneužívání či zanedbávání péče, ale také aby nebyla dotčena jejich důstojnost.
Naším cílem není jen zajistit seniorům adekvátní sociální zabezpečení, ale také jim poskytnout možnost
aktivního a plnohodnotného života. Naším cílem je podporovat sebevědomí těch, kteří mnohdy významně přispěli k sebevědomí tohoto města. Díky nově vybudovanému bydlení pro seniory se nám podařilo
vytvořit podmínky pro jejich důstojný život. I nadále chceme zvyšovat kvalitu života ve stáří a navazovat
na úspěšné projekty, které umožňují našim seniorům získávat nové znalosti, potkávat nové lidi a vést i
v pokročilém věku aktivní a dynamický život. Prioritou v této oblasti je podpora kvalitních sociálních služeb
v našem městě, zejména těch, které umožňují občanům zůstat v domácím prostředí.
Ke stáří patří, bohužel, také nejsmutnější okamžiky lidského života. Věříme, že i ty by měl mít každý právo
prožít důstojně, s odpovídající péčí a ve vhodné intimitě. Již roky se snažíme přimět Liberecký kraj, aby
zřídil hospic, který chybí nejen městu Liberci, ale také celému regionu. Tohoto boje se nevzdáme, dokud
zde toto nebo obdobné zařízení nevznikne. Jsme připraveni se finančně podílet na jeho provozu. Způsob,
kterým se věnujeme našim umírajícím, svědčí o tom, jací jsme. Odmítáme se spokojit s dosavadním zoufalým stavem, který se nás také dotýká.

pro Liberec
• I nadále se budeme snažit změnit veřejné mínění a chování široké veřejnosti k seniorům.
• Budeme seniorům vytvářet podmínky, které jim umožní vést kvalitní a plnohodnotný život.
• Kvalita sociálních služeb (nejen pro seniory) musí být zachována, a musí být zajištěna jejich dostupnost.
• Zasadíme se o řešení situace krajského hospice, jsme připraveni podílet se na financování jeho provozu.
• Naší prioritou je urychlit transformace ústavních zařízení v kraji, a tím zajistit efektivitu vynaložených
finančních prostředků, které poskytuje stát, a zvýšit kvalitu sociálních služeb regionu.
• Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro dobrovolnictví.

Liberec
pro vzdělanou
a aktivní mládež

Kvalitní vzdělávání je naší dlouhodobou prioritou. Úloha města spočívá především ve vytváření podnětného a inspirativního prostředí, ve kterém se naše děti mohou pozitivně rozvíjet.
Umožnit jim navštěvovat taková školská zařízení, která z nich vychovají samostatné a sebevědomé mladé lidi, schopné prosadit se na základě získaných znalostí a schopností.
V uplynulém volebním období jsme realizovali celou řadu projektů financovaných jak z rozpočtu města,
tak ze státního rozpočtu, i z fondů EU, které významnou měrou pomohly zlepšit prostředí, ve kterém se
nejmladší liberecké generace vzdělávají. Bylo nezbytné reagovat také na demografický vývoj Liberce.
Zajistili jsme navýšení kapacit mateřských škol tak, aby bylo předškolní vzdělávání dostupné všem, kteří
ho potřebují. V nadcházejícím volebním období chceme v tomto trendu pokračovat a zajistit optimální
kapacitu našich mateřských škol.

pro Liberec
• Zajistíme kvalitní předškolní a základní vzdělávání ve stále se zlepšujícím prostředí našich školských
zařízení.
• Budeme pokračovat v projektech snižujících energetickou náročnost provozu školských zařízení a ušetřené prostředky využijeme ke zlepšování technického stavu a vybavenosti škol.
• Zajistíme dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny děti v našem městě.
• Budeme podporovat soukromé školství jako alternativu a zdravou konkurenci městských, krajských
a státních institucí.
• Zrekonstruujeme další hřiště u základních škol (např. ZŠ Švermova, ZŠ Aloisina výšina).
• Budeme podporovat organizace působící v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, ale i dospělých.
• Vybudujeme nová dětská hřiště v parcích a veřejných prostranstvích.
• Spolupracovat budeme také s Technickou univerzitou Liberec, včetně podpory vědy a výzkumu v rámci
možností města.

Živý
Liberec

Liberec je díky kvalitní sportovní infrastruktuře oprávněně označován za město sportu.
Zásadou ODS vždy bylo, že úkolem města je postarat se o to, aby občané měli kde sportovat, a sportovní kluby a jednoty či další sportovní organizace by se měly postarat o provoz těchto zařízení. Podpora sportovních klubů a jednot by ze strany města měla i nadále
zůstat především v rovině sportování dětí a mládeže a neprofesionálních sportujících.
Liberec ale není jen městem sportu. Je také hrdým kulturním městem se širokým spektrem kulturně-společenského vyžití. Statutární město Liberec provozuje tři divadelní scény, podporuje dva
kulturní domy s bohatou škálou kulturních aktivit, zoologickou a botanickou zahradu. Přestože provozování zmíněných kulturních zařízení je pro městskou pokladnu mnohem náročnější než sport,
uvědomujeme si důležitost existence kulturně-společenských organizací pro naše město. Pestrá
nabídka kulturního a společenského vyžití, stejně jako kvalitní sportovní infrastruktura, dávají Liberci základní předpoklady pro mnohostranný a bohatý život. Stejně tak podporují rozvoj cestovního
ruchu.
Podařilo se nám již urazit velký kus cesty, ale musíme i nadále zvyšovat konkurenceschopnost Liberce v této oblasti. Díky Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 se nám podařilo dostat město
do povědomí celého světa a tento potenciál hodláme rozvíjet. Na rozvoji turistického ruchu chceme
na široké bázi spolupracovat nejen s odborníky a dalšími státními či krajskými institucemi, ale také
s místními podnikateli.

pro Liberec
• Podpoříme neprofesionální a mládežnické sportovní organizace a kvalitní sportovní akce formou
dotací ze sportovního fondu města.
• Budeme se podílet na realizaci kulturních akcí pořádaných soukromými subjekty, neziskovými
a dalšími organizacemi, a to formou dotací z kulturního fondu města.
• Zachováme stávající rozsah služeb v oblasti kultury a společenského vyžití poskytovaného městskými organizacemi či strategickými partnery města.
• Dokončíme projekt rekonstrukce a revitalizace budovy bývalých městských lázní a jejich využití

pro kulturní účely.
• Budeme usilovat o systematický rozvoj liberecké ZOO podle generelu jejího rozvoje.
• Chceme se zasadit o výstavbu pavilonu leknínů v botanické zahradě.
• Naším cílem je rekonstrukce technického zázemí a výstavba nového zázemí pro umělce Divadla
F. X. Šaldy s využitím prostředků z fondů EU.
• Zefektivníme provoz kulturních příspěvkových organizací, mimo jiné i integrací některých činností
v rámci celé městské skupiny organizací.
• Rekonstruujeme bývalé kino Varšava jako víceúčelový kulturní sál a znovu jej začleníme do kulturního života města.
• Zlepšíme infrastrukturu cestovního ruchu ve spolupráci s turistickými regiony, Libereckým krajem
a profesními sdruženími a asociacemi.
• Budeme usilovat o aktivní prezentaci města a jeho atraktivit zaměřených na cestovní ruch.

Zpátky
do Liberce

Důležitým prvkem naší činnosti ve městě je snaha o návrat života do jeho jednotlivých
částí. Usilujeme o to, aby byl takzvaný městský prostor chápán jako neoddělitelná součást života obyvatel Liberce. Snažíme se, aby nejen centrum města, ale i jeho další části
byly atraktivní a přitahovaly pozornost, aby poskytovaly možnost posezení, zastavení se,
relaxace. Tato snaha zároveň podporuje podnikatelské prostředí ve městě.
V uplynulém období došlo k dynamickému rozvoji města, který mimo jiné znamenal vznik Obchodní
a průmyslové zóny Sever, Rekreačního a sportovního areálu Vesec či nákupních středisek v centru
města i na jeho okraji. V následujícím období se budeme starat o to, co jsme vybudovali, a o to, aby
vynaložené investice sloužily svému účelu.
Důležitým úkolem pro nadcházející období bude také dokončení rozpracovaného územního plánu
města. Jsme přesvědčeni o tom, že při jeho přípravě musí dostat slovo také široká veřejnost. Řešení
rozvojových území bude vyhodnoceno v souladu s aktuálními poznatky mimořádných klimatických
událostí, jakými byly například povodně v srpnu 2010. Nový územní plán musí také odrážet rozvoj
města a rostoucí počet jeho obyvatel.
Ve spolupráci s občany a občanskými institucemi jsme připravili tři tzv. Integrované plány rozvoje
města (IPRM), které jsou základním předpokladem pro čerpání prostředků z evropských fondů.
Postupně realizujeme a chceme i nadále realizovat projekty v nich obsažené. Za nejvýznamnější
projekt realizovaný v rámci IPRM považujeme revitalizaci objektu bývalých městských lázní na nové
výstavní prostory a depozitáře pro Oblastní galerii v Liberci.

pro Liberec
• Dopracujeme územní plán města.
• I nadále budeme připravovat rozvojové projekty, podporované z Regionálního operačního programu Evropské unie a z dalších evropských fondů.
• Revitalizujeme Soukenné a Nerudovo náměstí.

Liberec
pro své občany

Díky interním reformám, provedeným před několika lety, patří liberecký magistrát mezi
nejprogresivnější a nejefektivnější úřady v zemi. Zaměstnává výrazně méně pracovníků
než úřady jiných srovnatelných českých měst, a to bez dopadu na kvalitu poskytovaných
služeb. Snažíme se inovovat technické zařízení tak, abychom snížili nutnost do úřadu docházet – věříme, že v následujících letech bude možné přesunout většinu agendy do moderních komunikačních forem elektronické pošty, které tak nahradí návštěvy přepážek.
V uplynulých volebních obdobích jsme realizovali celou řadu kroků, které vedly k výraznému zeštíhlení úředního aparátu města, a zvýšili jsme výrazně jeho efektivitu. Úřední doba je maximálně
přizpůsobena potřebám občanů a je jednou z nejvstřícnějších v celé České republice, když umožňuje vyřídit většinu agendy také během sobotního dopoledne. Za zásadní úkol pro nadcházející období považujeme komunikaci s občany města. Je pro nás důležité komunikovat s veřejností o práci
radnice a dalších záležitostech týkajících se města. Dveře radnice, primátorské pracovny i kanceláří
úředníků musí být vždy pro všechny obyvatele města otevřené.
Rozhodnutí úředníků i politiků musí být veřejná a transparentní. V případě, kde úřad rozhoduje
o použití finančních prostředků z veřejného rozpočtu, budeme i nadále rozhodovat hospodárně,
na základě průhledných výběrových řízení a se znalostí dané problematiky.

pro Liberec
• V komunikaci s úřady města je naším cílem dosáhnout principu – po úřadech obíhají dokumenty, nikoli občan.
• Naší snahou je další zavádění moderních IT technologií do veřejné správy a procesů MML.
• Dokončíme projekt „Účet občana“ s cílem minimalizovat nutnou přítomnost občana na úřadech města.
• I nadále budeme zvyšovat efektivitu a kvalitu služeb poskytovaných magistrátem.

Ekonomika
a rozvoj města

Důsledkem ekonomické recese jsme v letech 2009 a 2010 byli nuceni hospodařit s výrazně nižšími daňovými příjmy, než tomu bylo v roce 2008. Přesto se nám podařilo díky
rozumnému řízení nákladů a i díky v minulosti provedeným reformám tuto situaci zvládnout bez zásadních zásahů do úrovně služeb, které město poskytuje. Podařilo se nám
také refinancovat dlouhodobé závazky města tak, aby jim město bylo schopno dostát
i v příštích letech a abychom měli šanci tento stav udržet. Jsme si ale vědomi toho, že
v reformách v oblasti nákladů města je i nadále nutné pokračovat a že si dlouhodobě
budeme moci dovolit jen to, na co budeme mít.
Naší snahou je dlouhodobá ekonomická prosperita společností sídlících a působících v Liberci. Pomoc
podnikatelskému prostředí je proto nedílnou součástí našeho programu. Uvítáme a podpoříme zejména ty podnikatelské činnosti a subjekty, které do města přinesou vznik nových pracovních míst.
Podporovat chceme také drobné živnostníky v centru města a v dalších lokalitách, mimo jiné zvýšením atraktivity těchto lokalit a také zvýšením průchodnosti daných míst.

pro Liberec
• Naší prioritou je finanční stabilita města.
• Budeme optimalizovat výdaje města a jím řízených organizací cestou integrace jejich činností a zvyšováním efektivity procesů s cílem maximálně zachovat rozsah služeb poskytovaných městem.
• Zajistíme realizaci rozvojových projektů financovaných z fondů EU, především z Regionálního operačního programu – všech tří IPRM, včetně revitalizace objektu bývalých městských lázní.
• Musíme pokračovat ve velkých infrastrukturálních projektech města, především pak v rozvoji
tramvajové dopravy (trať do Rochlice).
• K řešení konkrétních projektů města přizveme místní podnikatele.
• Nadále chceme pokračovat v úzké spolupráci se zaměstnavateli.
• Rozvojem komplexních služeb pro investory chceme vytvářet vhodné podmínky pro další rozvoj
podnikání.
• Budeme se soustředit také na podporu využití starých průmyslových areálů a pozemků. Nechceme jejich ničení a demolici, ale jejich nové zapojení do života města.

Liberec

Víte, koho volíte!
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