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Přehrada – klenot města

- vytvořit celkový koncept využití přehrady a po diskuzi s veřejností jej realizovat 
- realizovat přestavbu Slunečních lázní v souladu s potřebami občanů a 

návštěvníků přehrady
- zvětšit a upravit parkovací plochy v okolí přehrady (např. mezi městskou 

sportovní halou a OC Tesco)
- vyčlenit zátoku „pod Bižuterií“ do statutu koupaliště, vybudovat skluzavku a tobogán
- řešit vlastnické vztahy k pozemkům na Tajvanu
- opravit, sjednotit a rozšířit sociální zařízení (WC, sprchy)
- kultivovat místa určená k občerstvení
- rozvíjet a udržovat dětská hřiště, upravit sportovní plochy s použitím současných 

moderních materiálů, upravit a rozšířit cykloturistické cesty, umístit venkovní veřejnou 
posilovnu

- udržovat a dohlížet na čistotu pláží a všech zařízení (častější přítomnost městské 
policie)

- kultivovat okolí 2. přehrady jako hlavního nástupního místa turistických tras z města do 
Jizerských hor

- vytvořit podmínky pro provozování přehrady v zimním období (vybudovat zázemí pro 
bruslaře)

- vybudovat základnu vodních skautů
- zvážit možnost vybudování autokempu v blízkém okolí přehrady
- zvážit možnosti obnovení lodní dopravy a půjčovny lodiček či šlapadel

Podpora volnočasových aktivit a spolkové činnosti

- zajistit dlouhodobě finanční prostředky v rozpočtu Statutárního města na 
podporu sportovních, kulturních a spolkových činností i bez ohledu na výpadek
příjmů z loterií po roce 2014 a garantovat k nim rovný přístup

- podpořit sportovní a kulturní aktivity s důrazem na mládež
- vytvořit pravidla pro užívání veřejných ploch určených pro volnočasové aktivity a 

zajistit jejich dodržování pomocí městské policie
- zpřehlednit a zjednodušit systém žádostí o podporu sportu, kultury a spolkové činnosti
- zajistit technickou, materiální a personální pomoc ze strany města a jeho organizací při 

pořádání sportovně-kulturně-společenských akcí 
- podpořit aktivity seniorů
- realizovat další výstavbu nových a rekonstrukce stávajících hřišť a míst pro provozování 

volnočasových aktivit pro nejširší veřejnost
- podpořit rozvoj cykloturistiky budováním cyklostezek
- podpořit spolkovou činnost
- vytvořit koncept využívání areálu „Srnčí důl“ po předchozí veřejné diskuzi
- rozvinout komunikaci a spolupráci se studenty SUPŠ a podpořit realizaci jejich nápadů 

při zvelebování města
- zvážit využití potenciálu jabloneckých kin (včetně částečného zastřešení letního kina)

k pořádání filmového festivalu s doprovodným programem
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Zlepšení průjezdnosti města

- optimalizovat trasu Západní tangenty s cílem zlepšení přístupu ke sportovně-
rekreačnímu areálu Srnčí důl

- vytvořit propojenou síť bezpečných cyklotras a cyklostezek, využitelných i pro 
cesty do zaměstnání a do škol

- sjednotit přestupní čas na terminálu MHD Autobusové nádraží do všech směrů 
pro zrychlení spojení mezi všemi částmi města

- zkvalitnit vnitřní okruh okolo centra města

- zvýšit plynulost provozu vnějšího okruhu a příjezdů do města

- odklonit a přesměrovat kamiónovou dopravu v maximální míře na novou silnici Lukášov 

– Kunratice (po dobudování přeložky v r. 2015)

- zjednodušit průjezd linek MHD centrem města (zkrácení trasy)

- spojit výhody městské a příměstské dopravy („červené“ a „modré“ autobusy) –

spolupráce místo konkurence, zrychlit spojení okrajových částí města díky příměstským 

linkám (méně zastávek) zlepšit a zrychlit spojení Horní Proseč – Liberec protažením 

linky 114 do Vratislavic

- dobudovat chodníky v ulicích s větším provozem (vč. MHD) a legalizovat výhodné pěší 

spojky

Podpora podnikání

- úzce spolupracovat s hospodářskou komorou a firmami působícími na území 
města, pravidelně se setkávat se zástupci firem, spolupráce na rozvojových 
programech

- poskytovat podporu firmám proti úřední šikaně
- transparentně zadávat veřejné zakázky včetně zveřejňování smluv na internetu
- podporovat učňovské školství a technické vzdělávání již na základních školách 
- v rámci působnosti a pravomocí Statutárního města vytvářet co nejlepší podmínky

k podnikání
- potřeby firem a podnikatelů zahrnout mezi priority Statutárního města
- úzce spolupracovat s firmami a podnikateli při tvorbě strategie města
- rozvíjet technickou infrastrukturu města
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Rozpočet města – obraz dobrého hospodáře

- zaměřit se na příjmy rozpočtu - motivovat firmy k návratu sídel zpět na území 
města

- zatraktivnit město pro život znamená nárůst počtu obyvatel = zvýšení příjmů 
Statutárního města

- optimalizovat strukturu výdajů, zejména provozních
- snižovat zadlužení Statutárního města a náklady dluhové služby
- investiční činnost zaměřit na zlepšování infrastruktury města
- zvýšit efektivitu čerpání z fondů EU
- provádět efektivní a trvalé opravy chodníků a místních komunikací
- minimalizovat vliv nákladů revitalizace CZT na rozpočet Statutárního města

Citlivě řízený rozvoj města

- ustanovit tým hlavního architekta ve formě poradního sboru a určení jeho 
pravomocí a povinností

- rozvíjet město v souladu s okolní přírodou a historickým odkazem
- dokončit nový územní plán
- zintenzívnit spolupráci a komunikaci s občany, osadními výbory, s podnikatelskými 

subjekty před každou změnou územního plánu
- analyzovat vliv rozvojových návrhů na životní prostředí
- smysluplně zastavět proluky v centru města
- řešit parkování v centru města a v městských částech
- více zapojit veřejně prospěšné práce do údržby a zvelebování města
- obnovit jednání o odkanalizování městské části Kokonín a o celkovém rozvoji této části 

města
- podpořit zřízení osadních výborů v městských částech, kde doposud nejsou
- zamezit další necitlivé výstavbě na Horní Proseči

Zpracování nové územní energetické koncepce

- vytvořit územně energetickou koncepci města se zřetelem na potřeby občanů, 
výrobních podniků a ostatních podnikatelských subjektů

- pomáhat při zabezpečení přístupu k energetickým zdrojům pro všechny městské 
části a podnikatelské subjekty

- dosáhnout snížení ceny vodného a stočného na srovnatelnou úroveň v rámci ČR
- přijmout metodu efektivního nástroje realizace energetických úsporných opatření 

(projekt EPC)
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Oživení centra města

- zajistit vyšší bezpečnost pro občany
- změnit koncepci Dolního náměstí – návrat tržnice tam, kam patří
- umožnit částečný průjezd centrem města pro vozidla do 3,5t
- vrátit turistické infocentrum do budovy radnice, zkvalitnit jeho služby ve 

spolupráci se subjekty cestovního ruchu
- rozšířit počet parkovacích míst poblíž centra města, prodloužení parkování zdarma na 

60 minut
- zatraktivnit a zpříjemnit bydlení v centru města
- podpořit turistický ruch – propagovat město
- spolupracovat s podnikateli na oživení centra města
- podpořit rozšíření zahrádek v centru města bez poplatku za pronájem plochy
- vybudovat zázemí pro rodiče s dětmi – využití proluk
- vybudovat dalších sociálních zařízení v okolí centra města
- rozšířit možnosti využití Horního náměstí

Rozvoj zdravotnictví, sociálních služeb a služeb pro seniory

- trvale zvyšovat úroveň zdravotnických služeb pro občany
- zajistit dostatečnou kapacitu v jeslích a mateřských školkách, včetně 2- a 3-letých 

dětí
- přestavět objekt staré porodnice na dům pro seniory s komplexní 24hodinovou 

zdravotní a sociální péčí
- zřídit centra pro seniory ve všech městských částech
- rozšířit pečovatelské služby pro seniory
- celoročně pracovat se seniory (osvěta proti nekalým podnikatelským praktikám, 

přednášky, kulturní programy)
- podpořit zájmové činnosti seniorů
- věnovat vyšší pozornost romské problematice ve městě, více spolupracovat s romskými 

aktivisty
- zajistit větší a účinnější prevenci proti kriminalitě a drogové závislosti
- zajistit dlouhodobě dostupnou kvalitní zdravotní péči pro občany města


