
Liberec Central Terminal 
Nové BUS + VLAK + MHD nádraží s velkokapacitním 
parkovištěm a moderními službami. Maximální pohodlí 
pro Liberečany a důstojné místo pro návštěvníky Liberce. 
A přirozené propojení centra s horní částí města. 

E-radnice 
Díky digitalizace radnice jsme dokázali během 
12 let snížit počet úředníků o třetinu. Dnes na 
radnici nepotkáte víc než 300 úředníků – ale 
proč byste tam chodili, když většinu záležitostí 
vyřešíte z domova nebo přes mobil? 

Nový bazén
Rekonstrukce a dostavba libereckého 
bazénu, nový ráj pro všechny vodní živly. 

Lanovka na Bedřichov
Od libereckého amfiteátru na bedřichovský 
Maliník novou kabinovou lanovkou za 8–10 minut! 
Užijte si Jizerky bez stresu z parkování. 

Žulák
S nadhledem se žije mnohem lépe. Tak 
vzhůru na Žulový vrch, kde stojí nová 
rozhledna podle návrhu libereckých 
architektů z ateliéru MJÖLK. 

Liberecká náplavka 
Ohavné roury jsou už dávno pryč, 
v Nise se dá koupat a náplavka žije! 

Central Park 
Nový park v sousedství 
Libereckého zámku. Oáza 
klidu uprostřed pulzujícího 
města. Nové místo pro 
setkání starých přátel. 

Modernizovaná 
Nemocnice Liberec 

Po přestavbě je k nepoznání. Velkokapacitní parkovací dům 
pojme až 250 aut. A vrt ulníky konečně mohou přistávat i v noci.

Ještěd Zip Line
Modernizovaný lyžařský areál na Ještědu s letní 
adrenalinovou lanovkou ze skokanských můstků. 
Nejrychlejší výhled na Liberec a celé Jizerské hory!

Liberec jezdí 
bez smogu!

Energie ze spalovny ještě více 
a efektivněji využitá pro dobíjení sítě 
sdílených elektrokol, elektromobilů, 
elektroautobusů MHD a úsporného 
veřejného osvětlení, které produkuje 
minimální světelný smog. 

Nový Perštýn 
Moderní bytový, kancelářský a inovační 
komplex. Kdysi největší jáma v Liberci. 
Dnes nejlepší parkování v centru. 

Přehrada Harcov
Rekultivovaná přehrada a její okolí. 
Plující dřevěný ostrov. A úplně 
nová pláž u Zvolenské ulice. 

Expres Liberec–Praha
250 km/h nebo 350 km/h? To je jedno, hlavně 
ať cesta vlakem do Prahy netrvá 2‚5 hodiny… 

Zahradní město 
Nová rezidenční čtvrť na území bývalé Textilany. 
Moderní a bezpečné bydlení pro rodiny i seniory na 
dohled od centra města. Bohaté vodní plochy, hřiště, 
školky, malé obchody a služby hned u domu. 

Liberec
2030

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC / 2018

s podporou

STAROSTOVÉ:
DOKÁZALI JSME TO!
MÁM OBROVSKOU, NEPOPSATELNOU RADOST.
JSME PRVNÍ!

P íše se 5. října 2030. Poprvé v historii jsme nejlepší 
město pro život v České republice. Je to neskutečný 

úspěch nás všech, kteří se každý den snažíme zlepšovat 
život nejen pro sebe a své nejbližší, ale také pro své širší 
okolí, pro ulici, kde bydlíte, pro město, ve kterém žijete.
Možná už jste raději zapomněli, že ještě před pár lety, 
v roce 2018, byl Liberec až na 68. místě žebříčku kvali-
ty života v Česku. Tehdy celý náš tým Starostů věřil, že 
Liberec má na víc, ale v tak obrovský skok v relativně 
krátkém čase věřili jen ti nejsmělejší z nás.

Chci vám všem poděkovat za důvěru, kterou jste nám 
tehdy, v říjnu 2018, dali v komunálních volbách. Po-
mohli jste mi postavit tým, který Liberec znovu nastar-
toval. Poprvé od sametové revoluce v roce 1989 se naše 
unikátní město znovu zhluboka nadechlo a pustilo se 
do neskutečně tvrdé práce. A byli jste to právě vy, kteří 
jste nám pomohli radikálně změnit situaci v dopravě, 
v čistotě města, bezpečnosti a ve zlepšení silnic a chod-
níků. Vy jste se podíleli na rozvoji Liberce, díky vám 
dnes opravdu žije zcela jiné a nové centrum města. Li-
berec je i díky vám moderní, přátelské, živé, čisté a bez-
pečné město. Město, kde chce každý žít.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
kandidát na primátora města Liberce

ROK 2030 – LIBEREC JE NEJLEPŠÍ 
MÍSTO PRO ŽIVOT
KRAJSKÉ MĚSTO POPRVÉ ZVÍTĚZILO
V ŽEBŘÍČKU, KTERÝ SROVNÁVÁ 206 OBCÍ V ČR.

Zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení, 
vzdělání, služby a vztahy. To jsou klíčové parame-

try, podle kterých index detailně porovnává celkem 
29 různých ukazatelů z veřejně dostupných dat. Cesta 
na vrchol žebříčku od roku 2018 do roku 2030 přitom 
vůbec nebyla snadná. Na podzim 2018 Starostové pro 
Liberecký kraj postavili na rozhádané radnici nový 
tým, který jasně popsal, co se v Liberci musí změ-
nit a kde na změny najde potřebné prostředky. Tým 
představil nejen řešení ve třech klíčových oblastech: 
Fungující a otevřenou radnici pro lidi, moderní řešení 
bydlení a dopravy ve městě, ale také kvalitnější spor-
tovní a kulturní vyžití a špičkové vzdělání na úrovni 
21. století.

2018–2030 DVANÁCT LET TVRDÉ PRÁCE

Výsledkem je úspěch v této prestižní anketě. Výsled-
kem je především nové centrum města, kde vzniklo 
250 nových bytů. Část z nich zůstala v majetku měs-
ta, které je za dostupných podmínek pronajímá jako 
startovací byty pro mladé rodiny a seniory. Doprava 
v celém městě se zklidnila, auta zmizela z ulic do 
nových parkovacích domů a podzemních garáží. Mís-
to aut teď na ulicích stojí stromy. Obludné potrubí 
kolem Nisy zmizelo a místo něj slouží k odpočinku 
nová liberecká náplavka a kdysi mrtvé okolí Papí-
rového náměstí se proměnilo v živé a útulné dolní 
centrum Liberce.

Liberci se spolu s Libereckým krajem podařilo pro-
sadit Ještěd na seznam památek UNESCO. Před dvě-
ma lety, v roce 2028, Liberec získal titul Evropské 
město kultury. Tradiční klenoty Liberce – Divadlo 
F. X. Šaldy, ZOO, Botanickou zahradu, galerii Lázně 
a Liebiegovu vilu – se podařilo rozšířit a zmoderni-
zovat tak, že se z nich staly skutečné kulturní stánky 
pulzující životem. Sportovní a rekreační využití nabí-
zí již několik roků rekonstruovaný plavecký bazén. 
Zásadní proměnou prošlo okolí přehrady Harcov, 
stejně jako čistota její vody. Podařilo se otevřít nový 
lyžařský areál na Ještědu s letní adrenalinovou 
lanovkou ze skokanských můstků i kabinkovou la-
novku z Lidových sadů do Bedřichova. U spalovny 
vyrostla nabíječka elektroautobusů, osobních aut 
i elektrokol. Nový je také autobusový terminál, 
modernizovaná Krajská nemocnice Liberec nebo 
nová zahradní čtvrť v místech bývalé Textilany. Do 
života města se pravidelně zapojuje Technická uni-
verzita v Liberci, která je mezi deseti nejlepšími vy-
sokými školami v zemi.

Nejzásadnějším impulzem pro další rozkvět Liberce 
bylo otevření železniční rychlodráhy do Prahy. 
Cesta z Liberce do centra české metropole dnes trvá 
jen 60 minut. Lepší spojení přivedlo do Liberce za 
posledních dvanáct let více než 20 tisíc nových oby-
vatel. Cesta do nejlepšího města pro život v ČR je teď 
kratší pro každého – ať se vrací domů, nebo jen míří 
na návštěvu.
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Jen dvanáct let, tj. tři volební období 
nebo 1095 dní trvalo, aby se z Liberce 
stalo moderní krajské město. Od roku 
2018 se podařil navýšit počet jeho 
obyvatel nad 120 tisíc a Liberec se tím 
stal nejrychleji rostoucím městem 
v České republice. Dnes se může chlubit 
všemi opravenými silnicemi a chodníky, 
čistotou ulic, za kterou by se nemuselo 
stydět leckteré severské město. 

Liberec je považován za nejbezpečnější 
město. Z ulic zmizely herny a kasina. 
Dopravní situace se zlepšila také díky 
sofistikovanému systému parkování. 
Liberec za posledních dvanáct let 
rozkvetl, nabyl sebevědomí a zcela 
právem se mu vrátilo hrdé označení 
minulosti – metropole severu.



Liberec
2018

Zvýšení bezpečnosti v centru města

Efektivnější hospodaření města

Zlevnění předplacených kuponů MHD

Elektronická komunikace s úřady

Větší čistota a důsledný úklid města

Zvýšení nabídky pro bydlení

Zlepšení podmínek kulturního vyžití

Možnosti a kapacita parkovacích míst

Zlepšení podmínek spo�ovního vyžití

Zlepšení stavu komunikací a chodníků

Velmi důležité Důležité Ani-ani

LIBEREC MÁ NA VÍC

V  devatenáctém století byl Liberec druhým 
největším městem v Čechách. Přezdívalo se 

mu Manchester severních Čech nebo metropole 
severu. Do tehdejší slávy má dnes páté největší 
město v Čechách daleko. Výmluvně o tom hovoří 
výsledky ankety, zabývající se kvalitou života ve 
víc než dvou stovkách obcí s rozšířenou působ-
ností, v níž se letos Liberec umístil na šedesátém 
osmém místě. 

Kde hledat příčiny takového trapného umístě-
ní? Podle mého názoru v jeho nedávné historii. 
Zatímco Turnov (10. místo) byl vždy český, v Li-
berci se před válkou a po ní vyměnili jeho obyva-
telé téměř dvakrát a tento stín visí nad městem 
dodnes. Jako by si zdejší lidé ještě nevytvořili 
k místu, kde žijí, správný domovský vztah. Jeho 
původní němečtí obyvatelé tomu říkali Heimat. 
To může být důvod, proč jeho dnešní stav ne-
odpovídá liberecké slavné minulosti ani jeho 
potenciálu. Liberec má přeci na víc!

My, Starostové pro Liberecký kraj, se od května 
letošního roku ptáme Liberečanů, co je ve měs-
tě pálí, co je pro ně důležité. Z odpovědí jsme 
sestavili desetibodový volební program, který 
je postaven nikoliv na tlacích podnikatelů a nej-
různějších lobbistických skupin, ale na skuteč-
ných přáních a představách obyvatel stotisíco-
vého města. Proto pro nás bude nejdůležitější 

začít okamžitě pracovat na zlepšení stavu silnic 
a chodníků, hledání a budování parkovacích 
míst ve městě, zlepšení čistoty v ulicích a sa-
mozřejmě zvýšení bezpečnosti, s níž je Liberec 
v poslední době na štíru.

NEJDE JEN O PENÍZE

Někteří lidé se nás po přečtení volebního pro-
gramu ptají, kde na to všechno chceme vzít pe-
níze. Odpovídáme, že během posledních čtyř let 
dostal Liberec na daních jednu miliardu korun 
navíc a přitom to není na zlepšení života obyva-
tel Liberce nikde vidět. Když půjde ekonomický 
vývoj dál podobným tempem, peníze budou. 
Další finance se musí najít v efektivnějším říze-
ní města a zvolením priorit. Nemůžeme spustit 
najednou tři projekty, každý za stovky milionů, 
a současně připustit, aby si lidé lámali nohy na 
neopravených chodnících. 

Nejde jen o peníze, ale o lidský potenciál. Libe-
rec musí mít na radnici tým, který funguje, ne-
hádá se a nevyhazuje peníze oknem. Tým, kte-
rý rozumí potřebám stotisícového města a jeho 
obyvatelům. S takovým týmem jdou Starostové 
pro Liberecký kraj do voleb, protože vědí, že Li-
berec má na víc! 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
kandidát na primátora města Liberce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC / 2018

s podporou

ANKETA –
KTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH 
OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA LIBEREC 
POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?

Obyvatelé Liberce chtějí efektivnější hospodaření města. 
49,2 % respondentů to pokládá za velmi důležité a spolu s těmi, 
kteří to považují za „jen“ důležité, se pro lepší hospodaření 
radnice vyjádřilo 88,9 % z téměř tří tisíc respondentů ankety. 
Za nejméně důležité pak mají Liberečani zlepšení podmínek 
sportovního vyžití 10 %.

Regionální občasník pro Liberecký kraj vydávaný Starosty pro Liberecký kraj | říjen 2018 • www.starostoveprolibereckykraj.cz • č. 21 – Speciál Liberec
Občasník regionální politiky „Náš kraj – náš domov“ vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
č. 21 – Speciál Liberec | vydáno v Liberci | září/říjen 2018 | Evidenční číslo: MK ČR E 20448 | občasník je šířen zdarma | www.starostoveprolibereckykraj.cz | e-mail: knopova.slk@centrum.cz
Vydavatel: Starostové pro Liberecký kraj, Turistická 197, Hrádek n. N., 463 34 | IČ: 71339485 | číslo registrace MV: MV−26612−4/VS−2008

Liberec, areál bývalé Textilany Liberec, Košická ulice v 16:00 Liberec, díra na Perštýně
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PRIORITY
Starostové pro Liberecký kraj
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VĚTŠÍ  
BEZPEČNOST  
MĚSTA

• Zlepším, pocit bezpečí ve městě

• Budeme dohlížet na dodržování 
veřejného pořádku ve městě

• Posílíme pohotovost jednotek 
dobrovolných hasičů

VĚTŠÍ ČISTOTA 
VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ MĚSTA

• Zajistíme čistotu a pravidelnou 
údržbu veřejného prostranství 
ve všech částech města

• Zvelebíme městské rekreační lokality

VÍCE  
PARKOVACÍCH MÍST  
VE MĚSTĚ

• Výrazně zvýšíme počty 
parkovacích míst 

LEPŠÍ  
STAV SILNIC  
A CHODNÍKŮ

• Výrazně zlepšíme stav silnic 
a chodníků ve městě

• Zlepšíme dopravní síť města

• Zajistíme lepší průjezdnost města

LEVNĚJŠÍ  
CENA  
MHD

• Zlevníme a zatraktivníme 
městskou hromadnou dopravu 
pro obyvatele města

PRŮHLEDNĚJŠÍ 
HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA

• Zajistíme rozklikávací rozpočet 
a průhlednější hospodaření města

• Budeme s rozmyslem 
plánovat a hospodařit

• O rozpočtu města se poradíme s občany

• Zajistíme profesionální řízení 
městských společností, ve vedení 
společností už nebudou trafikanti

VÍCE NOVÝCH  
PLOCH PRO KVALITNÍ 
BYDLENÍ

• Zajistíme více nových ploch 
pro kvalitní bydlení

PŘÍVĚTIVÁ 
A OTEVŘENÁ RADNICE 
PRO OBČANY

• Zajistíme přívětivou a otevřenou 
radnici k občanům

• Zkvalitníme řízení a správu města

• Zprůhledníme fungování 
města pro veřejnost 

• Budeme spolupracovat 
s osadními výbory a spolky, 
podpoříme jejich činnost

• Ke správě města budeme využívat 
pokrokové technologie a pro 
občany praktické aplikace

MĚSTO 
BEZ BARIÉR

• Zlepšíme dostupnost bydlení

• Posílíme sociální služby ve městě

• Vytvoříme město bez bariér

EVROPSKÉ MĚSTO 
KULTURY A VZDĚLÁNÍ

• Budeme pečovat o liberecké 
klenoty a představíme je Evropě 
jako kulturní bohatství

• Podpoříme ve městě kvalitní vzdělávání

• Podpoříme živé a děním nabité město

• Připravíme kandidaturu města Liberce 
na Evropské město kultury v roce 2028


