
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 
1. Schválení rozsahu území, strategického zaměření, zpracování návrhové části 
IPRÚ 
2. Odvolání Ing. M.Vereščáka z pozice manažera IPRÚ 
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o  spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípra-
vou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 
  
 

 

 

Zpracoval: Ing. Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce  

odbor, oddělení: odbor strategického rzvoje a dotací 

telefon: 485 243 502 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing.Martin Čech, pověřený zastupováním funkce vedoucí od-
boru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: v RM 16.6.2015 a ZM v Jablonci nad Nisou 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

1. rozsah území, strategické zaměření a zpracování návrhové části Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou 

2. odvolání Ing. Michala Vereščáka z pozice manažera IPRÚ Liberec- Jablonec nad Ni-
sou 

3. dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a 
realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou ze dne 13.5.2015 dle přílohy č.3 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, zajistit podpis dodatku č.1 ke smlouvě o  spolu-
práci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad 
Nisou   

 

 

 

 

 
D ů v o d o v á  z p r á v a 

 

Pro dokončení IPRÚ je třeba v zastupitelstvech měst Liberec a Jablonec nad Nisou  odsou-
hlasit variantu rozsahu území IPRÚ a strategické zaměření (vize, globální cíl, strategické 
cíle) doporučené přípravným výborem a zpracovatelem analýzy. Protože ne všechna opatře-
ní lze financovat prostřednictvím nástroje pro územní dimenzi IPRÚ, ŘV doporučil návrho-
vou dopracovat jen pro opatření financovatelná z operačních programů IROP, OPZ a 
OPD. Zbývající opatření nebudou dopracována, nebude na nich stavět finanční plán ani 
monitorovací ukazatele IPRÚ. Budou uvedena pouze pod čarou pro synergické efekty a 
zdroje na jejich realizaci budeme shánět mimo IPRÚ. Současně je potřeba vyřešit pozici 
manažera IPRÚ vzhledem k odchodu Ing. Vereščáka. 

Statutární město Liberec a statutární město Jablonec nad Nisou podepsaly v den konání první-
ho Řídicího výboru IPRÚ, a to dne 13. května 2015,  PARTNERSKOU SMLOUVU, přesněji 
„Smlouvu o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrované-
ho plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou“. Tuto smlouvu schvalovala dubnová 
zastupitelstva obou měst.   

ŘV IPRÚ 13. 5. 2015 projednal a doporučil rozsah území IPRÚ, projednal  
a schválil strategické zaměření IPRÚ. 

 
1. Rozsah území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, strategické zaměření IPRÚ 

(vize, globální cíl a strategické cíle) a rozpracováním návrhové části na dvě tema-
tické oblasti: udržitelná mobilita a sociální soudržnost 

 
1.1 Rozsah území 
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Dalešice JnN 2,4 181 

Dlouhý Most LBC 4,4 792 

Jeřmanice LBC 4,4 474 

Proseč pod Ještědem LBC 8,3 333 

Stráž nad Nisou LBC 4,5 2 205 

Pulečný JnN 6 377 

Nová Ves LBC 12,3 822 

Jablonec nad Nisou JnN 31,4 45 305 

Bedřichov JnN 24,3 330 

Janov nad Nisou JnN 14,7 1 367 

Josefův Důl JnN 22 907 

Lučany nad Nisou JnN 13,1 1 738 

Maršovice JnN 1,8 524 

Nová Ves nad Nisou JnN 4,7 748 

Rádlo JnN 9,7 749 

Rychnov u Jablonce nad Ni-
sou 

JnN 12,3 2 683 

Liberec LBC 106,1 102 113 

Hodkovice nad Mohelkou LBC 13,5 2 790 

Chrastava LBC 27,5 6 239 

Kryštofovo Údolí LBC 17,3 349 

Mníšek LBC 25,4 1 451 

Oldřichov v Hájích LBC 16,3 709 

Světlá pod Ještědem LBC 13,2 943 

Šimonovice LBC 7,2 949 

celkem ORP LBC 262,8 120 169 

celkem ORP JBC 142,4 54 909 

celkem IPRÚ širší vymezení 405,2 175 078 
 

ŘV doporučil  v souladu s rozhodnutím přípravného výboru IPRÚ, které se opíralo o mana-
žerské shrnutí zpracovatele analytické části IPRÚ (Pracovní verze IPRÚ k 31.8.2014), širší 
sídelní aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou.  
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1.2 Strategické zaměření 

Vize: 

Liberecko – jablonecká aglomerace je živým, zdravým, silným, dynamickým a dobře dostup-
ným centrem Libereckého kraje a významnou rozvojovou oblastí České republiky. Nabízí 
kvalitní prostor pro život svých obyvatel díky příznivým přírodním i socioekonomickým 
podmínkám. K tomu přispívají kvalitní veřejné služby a také veřejná správa, založená na ote-
vřenosti a partnerství. Chrání a využívá jedinečnou podhorskou přírodu a kulturní potenciál, 
dbá na tradice a hledá nové směry rozvoje. Kvalitní a pestrá nabídka vzdělání, pracovních 
příležitostí a aktivní podpora inovací jsou základem konkurenceschopnosti liberecko – jablo-
necké aglomerace.  

 

Globální cíl: 

Zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území s ohledem na místní potenciál, tradice, socioeko-
nomické a přírodní podmínky prostřednictvím efektivní správy území založené na otevřenosti 
a partnerství.   

 

Strategické cíle: 

A Rozvinutá a komplexní infrastruktura 

B Kvalitní podmínky pro život obyvatel 

C Konkurenceschopná ekonomika a stabilní trh práce 

D Zdravé životní prostředí a ochrana přírodního potenciálu 

E Kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje 

 
1.3   Tematické oblasti k rozpracováním návrhové části 

ŘV IPRÚ doporučil, aby návrhová část IPRÚ řešila specifické cíle, opatření, aktivity a pro-
jekty v těch oblastech strategických cílů, které jsou financovatelné z OP 2014-2020 prostřed-
nictvím IPRÚ - tedy se zaměřila na tematické oblasti, které podporuje Integrovaný regionální 
operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Z) a Operační program Do-
prava (OP D): 

1. Udržitelná mobilita  

2. Sociální soudržnost (bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, sociální služby, komunitní  
život) 

Podporovatelné aktivity v rámci IPRÚ jsou v příloze č.2. 

V návaznosti na výše uvedené dvě tematické oblasti bylo na ŘV IPRÚ rozhodnuto o založení  
4 pracovních skupin, a to 

1. Udržitelná mobilita 

2. Sociální soudržnost 

3. Zaměstnanost 

4. Vzdělávání 
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Výzva zapojit se do pracovních skupin byla zveřejněna dne 19.5.2015, dne  22.5.2015 byly 
odeslány i osobní maily k zapojení do PS odborníkům a obcím v IPRÚ a dne 25.5.2015 byl 
kvůli nominaci lidí do PS osloven i Liberecký kraj. 

Jednotlivé obsazení pracovních skupin schválil ŘV IPRÚ dne 4.6.2015. 

Tyto skupiny začnou pracovat na revizi pracovní verze, budou rozhodovat o vypořádání při-
pomínek k této verzi, znovu se vrátí ke strategickým a specifickým cílům, opatřením a největ-
ším dílem práce bude dohoda na klíčových projektových záměrech, které naplní finanční plán 
i rámec IPRÚ.  

Pracovní harmonogram dokončení byl projednáván na ŘV a je přílohou č.4. 
 
Seznam členů PS včetně komunikátorů, kteří PS povedou je v příloze č.1.  
 
 

2. Odvolání  Ing. M. Vereščáka z pozice manažera IPRÚ 
Zastupitelstva obou měst v únoru 2014 jmenovala do pozice manažera IPRU Ing. Michala 
Verščáka. Ten však ukončil pracovní poměr a proto je třeba odvolat jej z pozice manažera. 
Liberecké ZM jej jmenovalo usnesením č. 47/2014. 
 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípra-
vou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 

Statutární město Liberec vypsalo výběrové řízení na manažera IPRÚ. S návrhem výběru ne-
souhlasili zástupci Jablonce nad Nisou v ŘV IPRÚ  a další v pořadí nesplňovali podmínku 
uvedenou ve smlouvě v článku V. Konkrétní spolupráce, odstavec  
5.6.3 Činnosti manažera IPRÚ a zástupce manažera IPRÚ může vykonávat pouze osoba, kte-
rá v posledních 7 letech získala alespoň tříletou praxi v oblasti administrace dotací 
z Evropských strukturálních a investičních fondů či v oblasti strategického plánování. 
 
Proto ŘV IPRÚ doporučil zrušit VŘ na manažera IPRÚ, vypsat jej znovu a upravit podmínku 
ve smlouvě na „má praxi v oblasti administrace dotací z Evropských strukturálních a 
investičních fondů či v oblasti strategického plánování“.  
Aby se předešlo případnému neodsouhlasení v ZM Jablonce nad Nisou, bude zástupce Jab-
lonce nad Nisou členem hodnotící komise pro výběr manažera IPRÚ. Do jmenování nového 
manažera IPRÚ bude v procesu dokončení pokračovat jako doposud Ing. Dana Štefanová, 
vedoucí oddělení rozvojové koncepce. Nový manažer IPRÚ by měl být vybrán nejpozději do 
konce září 2015. 
Je tedy nutné tedy uzavřít dodatek ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících 
s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou upravující požadavky na manažera 
viz shora. Současně doplňujeme chybějící bod do článku XIV. Společná a závěrečná ujednání. 

Nový bod 14.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webo-
vých stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) a statutárního města Jablonec nad 
Nisou (www.mestojablonec.cz ). 

 

 
Text dodatku je přílohou č.3. 

 

Více informací k IPRÚ na stránkách statutárního města Liberec http://www.liberec.cz/ipru/ 
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Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

Materiál byl projednán v rad ě města 16.6. a bylo uloženo jej předložit k projednání 
v zastupitelstvu města. 

 

 

 

 

 

Příloha 
1. Seznam členů pracovních skupin IPRÚ 
2. Podporovatelné aktivity v rámci IPRÚ 
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících 

s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 
4. Pracovní harmonogram dopracování IPRÚ 
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Příloha 1 Seznam členů pracovních  skupin IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 

PS Udržitelná mobilita – komunikátor PS Ing. Martin Čulík 

1 Mgr.Jindřich Felcman KÚLK 

2 Ing. Vladislav Rozsypal SML, HA 

3 Vladimír Mastník LK - člen rady kraje, řízení rezortu dopravy 

4 Ing. Jiří Hruboň ředitel KORID 

5 Ing. František Chlouba MMJN 

6 Bc. Luboš Wejnar DPMLJ 

7 Ing. Viktor Liška KÚLK 

8 Ing. Václav Šrédl  Vratislavice 

9 Milan Benda SML, odbor správy veřejného majetku 

10 Ing. Martin Čulík ŘSD, představenstvo DPMLJ 

11 Bc.Marek Řehořek SML, SR 

 

 

 

PS Vzdělávání – komunikátor PS RNDR Robert Gamba 

1 Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. prorektor TU v Liberci; pověřen rektorem TUL 

2 RNDr. Robert Gamba OSVČ 

3 Ing. Lenka Míšková referentka MěÚ Chrastava 

4 Pavel Coufal Iqlandia 

5 Mgr. Lenka Řebíčková SML 

6 Ing. Jiří Veselý ředitel ZŠ U Soudu 

7 Mgr. Šárka Prachařová AABYSS 

8 Ing. Jana Otavová 
Národní institut pro další vzdělávání, vedoucí 
krajského pracoviště 

9 Alena Losová, dipl. Um. 
LK - členka rady kraje, řízení rezortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 

10 Ing. Oskar Mužíček OHK 

11 Mgr. Zdeňka Květová MMJN 

12 Mgr. Dagmar Cvrčková Podještědské gymnázium, ředitelka 

13 Mgr. Vladimír Cvrček bývalý pracovník CVLK, t.č. v důchodu 

 

 



PS Sociální soudržnost – komunikátor Mgr. Zora Machartová 

1 Robert Prade ADVAITA, z.ú. 

2 Strouhal Vaclav 
Liberecký kraj - koordinátor pro záležitosti 
národnostních menšin a cizinců 

3 Bc. Jiří Simeth vedoucí K-centra Liberec 

4 Jana Lachmanová 
ředitelka Domov a centrum aktivity Hodkovice 
n.M. 

5 Mgr. Zora Machartová Sdružení TULIPAN 

6 Lenka Halamová za Jedličkův ústav 

7 Mgr. Lenka Kadlecová 
LK - náměstkyně hejtmana, řízení resortu 
sociálních věcí 

8 J. Cvrček MMJN 

9 Naděžda Josífková Centrum sociálních služeb, p. o. 

10 Michaela Albrechtová DIAKONIE 

11 Pavla Vlašicová Úřad práce – referent státní sociální podpory 

12 Pavel Pech 
Agentura pro sociální začleňování, lokální 
konzultant 

13 Jaroslava Nývltová SML, oddělení humanitní 

 

 

PS Zaměstnanost – komunikátor  Mgr. Marek Řeháček 

1 Ivana Sulovská Centrum Kašpar 

2 Mgr. Zora Machartová Sdružení TULIPAN 

3 Mgr. Petr Tulpa 
LK - člen rady kraje, řízení rezortu 
zdravotnictví 

4 Naděžda Josífková Centrum sociálních služeb, p. o. 

5 Ing. Hana Dašková MMJN 

6 JUDr. Marek Řeháček MMJN 

7 Ing. Elena Čermáková Úřad práce - ředitelka 

8 
Mgr. Michal Holý 

Úřad práce - vedoucí oddělení trhu 
práce 

9 Bc. Klára Tekelyová, DiS. SML, Komunitní práce o.p.s. 

10 Mgr.Eva Friedrichova Úřad práce Liberec 

11 Ing. Martin Čech  Vratislavice n/N 

12 Lenka Polívková Služby zaměstnanosti 

13 Aleš Urbánek  Preciosa Mínkovice 

 



Podporovatelné aktivity v rámci IPRÚ z IROP
Specifický cíl název SC podporované aktivity

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T

Rekonstrukce, modernizace, či 
výstavba silnic (žadatel pouze LK)

Terminály
Telematika
Bezpečnost
Nízkoemisní vozidla a související plnící 
stanice 
Cyklodoprava

Deinstitucionalizace sociálních služeb 
za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
Infrastruktura pro sociální službyPodpora rozvoje infrastruktury 
komunitních center za účelem 
sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce
Sociální bydlení (jen pro osoby v 
produktivním věku)
Podpora infrastruktury pro dostupnost 
sociální práce a rozvoj koordinace 
sociálních služeb

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce a vybavení 
sociálních podniků 

Podpora infrastruktury pro předškolní 
vzdělávání - podpora zařízení péče o 
děti do 3 let, dětských skupin a 
mateřských škol 
Podpora infrastruktury pro základní 
vzdělávání v základních školách

Podpora infrastruktury škol a školských 
zařízení pro střední a vyšší odborné 
vzdělávání 
Podpora infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání
Podpora infrastruktury pro zájmové a 
neformální vzdělávání mládeže 

Revitalizace souboru vybraných 
památek

Zefektivnění ochrany a využívání 
sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
(nár.kult.památky a UNESCO pam.), ale 
ne s využitím pro hotely, restaurace- 
Ještěd ne!)

Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi

SC 1.2

SC 2.1

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení



Podporovatelné aktivity v rámci IPRÚ z  OPZ
Specifický cíl název SC podporované aktivity

Zprostředkování zaměstnání

Poradenské a informační činnosti a programy

Bilanční a pracovní diagnostika

Rekvalifikace

Rozvoj základních kompetencí

Podpora vytváření nových pracovních míst

Podpora umístění na uvolněná pracovní místa

Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností

Podpora flexibilních forem zaměstnání

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených 

osob na trh práce

Motivační aktivity

Pracovní rehabilitace

Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti

Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně 

vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 

prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 

dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení 

těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života 

společnosti;

Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 

podpora komunitní sociální práce; podpora specifických 

nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených 

lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory 

koordinační role obcí v této oblasti;
Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální 

práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v 

sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a 

další instituce; posilování informovanosti a efektivní 

komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech 

relevantních aktérů

Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity 

zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám 

zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v 

jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických 

metod a technik sociální práce a individualizovaného 

přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na 

identifikaci a potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při 

případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů 

pomoci, apod.);

Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační 

programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání 

základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se 

na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených 

institucionalizaci – zvládání zátěží běžného života, programy 

na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti 

jednotlivce, apod.);

Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a 

řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství);

SC 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených 
osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných

SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu 

práce



Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu 

začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti;

Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. 

opatření na podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského 

uplatnění starších osob, zvýšení povědomí společnosti o 

stárnutí, mezigenerační dialog, rozvoj asistivních technologií);

Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence 

kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro 

výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, 

probační a resocializační programy; programy sociálně právní 

ochrany osob;

Programy sekundární a terciární prevence pro osoby 

ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, 

programy pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

(mimo zdravotnických služeb a péče);

Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích 

procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních 

metod práce s cílovou skupinou

Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 

prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce 

po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo 

ústavní péče);

Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu 

neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo 

komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. 

kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli 

neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní 

péče;

Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, 

rasového, národnostního nebo etnického původu, víry nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace 

či jiného statutu (např. vzdělávací aktivity pro pracovníky a 

další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové 

skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a 

způsobech prevence a odstraňování diskriminace, 

poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se 

nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti 

diskriminace);

Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí 

regionů sociálními službami, službami pro rodiny a děti a 

dalšími navazujícími službami podporujícími sociální 

začleňování osob v jejich přirozeném prostředí (včetně aktivit 

posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost 

v místě/komunitě);
Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a 

rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného 

bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku 

sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k 

zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, 

podpora nových metod sociální práce zaměřených na 

prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení);



Příloha 2. Podporovatelné aktivity v rámci IPRÚ z  OPD
Specifický cíl název SC podporované aktivity

rozvoj městské hromadné dopravy v 

elektrické trakcirozšíření stávající sítě tramvajových tratí , 

event. modernizace a bezbariérový 

přístup

Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti 

TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a 

ovlivňování dopravních proudů na 

městské silniční síti

Podpora rozvoje infrastruktur 

prostorových dat a zavádění nových 

technologií a aplikací pro ochranu 

dopravní infrastruktury i optimalizaci 

dopravy, vč. aplikací založených na datech 

a službách družicových systémů (např. 

Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)

Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a 

infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a 

služeb elektronických komunikací pro 

poskytování informací o dopravním 

provozu a o cestování v reálném čase, pro 

dynamické řízení dopravy, ovlivňování 

dopravních proudů a poskytování 

informací a služeb

řidičům a cestujícím ve městech a v rámci 

sítě TEN-T a související infrastruktury

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání 

veřejné hromadné dopravy ve městech v 

elektrické trakci

2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a 

zvyšování bezpečnosti dopravního provozu



Příloha č. 3      
  

D o d a t e k  č.  1 

ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou  
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou 
 
uzavřené mezi těmito smluvními partnery : 

 
STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC  
IČ: 00262978 
DIČ: CZ 00262978 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4096302/0800 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 
a 

Statutární město Jablonec nad Nisou 
IČ: 00262340 
DIČ: CZ00262340 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
číslo účtu: 121451/0100 
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 
(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 
 
 
Na základě dohody smluvních stran a usnesení Zastupitelstva statutárního města Liberec č. 
…../2015 ze dne 25.6.2015 a Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou č. …… ze 
dne ………  mění se  Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou  
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  Liberec – Jablonec nad Nisou 
 
 

t  a  k  t  o  : 
 

 
V Článku V. se ruší bod 5.6.3  a nahrazuje takto : 

5.6.3 Činnosti manažera IPRÚ a zástupce manažera IPRÚ může vykonávat pouze osoba, 
která získala praxi v oblasti administrace dotací z Evropských strukturálních a investičních 
fondů či v oblasti strategického plánování.“ 
 
Tento dodatek č. 1. je nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení smlouvy dodatkem nezměněná 
zůstávají v platnosti.  
Dodatek č. 1. je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž po 2 stejnopisech obdrží každá ze 
smluvních stran. 
 



V článku XIV. Společná a závěrečná ujednání se doplňuje odstavec 14.8: 
14.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) a statutárního města Jablonec nad 
Nisou (www.mestojablonec.cz ). 
. 
 
 

V Liberci dne ………………..      V Jablonci nad Nisou dne…………… 
 
 
 
 

STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC         Statutární město Jablonec nad Nisou 

  
 
 
 
……………………………………………… 

 
 
 
……………………………………………… 

           Tibor Batthyány, 
              primátor                                                         
 
 

                Ing. Petr Beitl, 
                   primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za věcnou správnost:    Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací MMJNN 
 



kdo co kdy

SMJNN úhrada spolupodílu za přípravu IPRÚ za rok 2014 dle partnerské smlouvy 30.5.2015

SML výběr manažera IPRÚ 30.5.2015

SML, SMJNN

odvolání ing. Vereščáka jako manažera IPRÚ a schválení nového 

manažera IPRÚ v ZM obou měst 6.15

ŘV IPRÚ schválení PS, harmonogramu, komunikátorů PS 4.6.2015

Odbor SR

revize vazeb  IS na nadřazené strategie pro stanovení strateg. cílů, spec. 

cílů, opatření 30.6.2015

ZM obou měst schválení území a strategického zaměření IS 30.6.2015

PS 1. kolo připomínky k pracovní verzi, návrh vypořádání, revize socioekon. 

analýzy v daném tématu, revize SWOT v tématu (návaznost SWOT a 

analýzy), revize analýzy potřeb (musí vycházet ze socioekon. analýzy), 

problém- příčina- řešení- výsledek (vize- změna- MI) x

1. PS Doprava 22.6.2015

1. PS Sociálno 23.6.2015

1.PS Zaměstnanost 24.6.2015

1. PS Vzdělávání 25.6.2015

PS 2.kolo specifické cíle, vazby spec. cíle v rámci strateg. cílů,  opatření, vazby 

opatření v rámci spec. cílů, analýza rizik x

2. PS Doprava 13.7.2015

2. PS Sociálno 14.7.2015

2.PS Zaměstnanost 15.7.2015

2. PS Vzdělávání 16.7.2015

ŘV IPRÚ

Schválení aktualizace IPRÚ pro vypsání pracovní výzvy, podmínek 

pracovní výzvy pro výběr projektů na naplnění cílů 20.7.2015

Odbor SR Zveřejnění pracovní výzvy ke sběru projektů - do 4.8.2015 20-21.7.2015

PS 3.kolo

 projekty k naplnění IPRÚ, finanční harmonogram, harmonogram 

čerpání a realizace, klíčové projekty x

3. PS Doprava 27.7.2015

3. PS Sociálno 28.7.2015

3.PS Zaměstnanost 29.7.2015

3. PS Vzdělávání 30.7.2015

manažer IPRÚ projednání IS s partnery v území ( obce, LK, a další stakeholdeři) srpen

Odbor SR konec výzvy na sběr projektů 4.8.2015

PS vyhodnocení výzvy ve všech 4 PS 17.-19.8. 2015

ŘV IPRÚ ŘV IPRÚ schválí výsledky výzvy 25.8.2015

Odbor SR odevzd. materiálů pro ZM LBC 26.8.2015

manažer IPRÚ

zveřejnění IS k připomínkám vč. informace, že potenciální žadatel 

může podat projekt k naplnění cílů IS

manažer IPRÚ projednání IS s Agenturou pro sociální začleňování srpen - září

manažer IPRÚ představení IS na Regionální stálé konferenci srpen - září

veřejnost

podání připomínek ke změnám, zapracování - informace o výsledku na 

obcích
3.9.2015

17.9.2015

manažer IPRÚ prezentace zapracovaných  změn

SEA hodnotitel předání verze SEAřovi 18.9.2015

Příloha 4. Pracovní harmonogram dopracování IPRÚ

ZM obou měst schválení aktualizace IPRÚ v ZM obou měst

Stránka 1



kdo co kdy

Příloha 4. Pracovní harmonogram dopracování IPRÚ

SEA hodnotitel proces SEA

Oznámení - zpracované ve smyslu § 10c a přílohy č. 7 zákona č. 

100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 18.9.2015
závěr zjišťovacího řízení SEA - vyhodnotit IPRÚ z hlediska vlivu na ŽP a 

veřejné zdraví do 6.11.2015

zpracování a vydání závěrečného stanoviska do 13.2.2016

manažer IPRÚ

dokončení kompletního dokumentu (implementační část, přílohy, 

časový harmonogram, finanční plán, mapa, popis zapojení, partnerství, 

analýza rizik…)

manažer IPRÚ příprava žádosti o realizaci IS (IPRÚ)

manažer IPRÚ vyplnění žádosti o realizaci IS , registrace

podání žádosti příjemcem na MMR na celý IPRÚ a výzva na 

integrované projekty 30.3.2016

MMR schválení žádosti o realizaci IS, prohlášení o akceptaci IS 2-3 měsíce

MMR a nositel právní akt o poskytnutí podpory

IROP, OPD a OPZ výzvy na integrované projekty

až po schválení 

včech IPRÚ

Finální dokument po SEA schválen ZM obou městZM obou měst 25.2.2016

Stránka 2



výběr Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb. pro proces SEA 5 oslovených s autorizací, cenová poptávka

schválený dokument IPRÚ v obou ZM pro hodnocení SEA

3.9.2015 ZM 

LBC, 

17.9.2015 ZM 

JBL

Žádost o stanovisko a vlastní stanovisko -Stanovisko podle § 45 i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., k vlivu „INTEGROVANÁ

STRATEGIE ROZVOJE Liberecko-Jablonecké  AGLOMERACE PRO 

UPLATNĚNÍ NÁSTROJE IPRÚ Lbc-Jbc“ na lokality soustavy

Natura 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO 

Jizerské hory, Lužické hory

Plná moc SMJNN Statutárnímu městu Liberec jako oznamovateli , 

oznámit záměr a zadat VZR na SEA 

poslat dopis na SMJNN, aby SML pověřili plnou 

mocí---

mail do JBC 

odeslán 

22.5.2015
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Integrovaná 

strategie rozvoje území liberecko- jablonecké aglomerace pro 

uplatnění nástroje "Integrovaný plán rozvoje území Liberec- 

Jablonec nad Nisou“ z hlediska možného ovlivnění evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny

KÚLK- odbor Odbor životního prostředí a 

zemědělství- stanovisko NATURA

Žádost o vydání stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny ke koncepci „Integrovaná strategie 

rozvoje Liberecko-Jablonecké aglomerace pro uplatnění nástroje 

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou“.

MŽP-MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice

ODBOR VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY IV

Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem

zpracování oznámení- max. 14 dní
Oznámení - zpracované ve smyslu § 10c a přílohy č. 7 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.

oznamovatel= SML prostřednictvím SEAře, do 7 

prac. Dnů 18.9.2015

Zahájení zjišťovacího řízení vliv IPRÚ na ŽP - zveřejnění informace 

o oznámení na webu MŽP ( příslušný orgán je MŽP, protože 

zasahujeme do CHKO), na úředních deskách SML a SMJNN,  LK , 

informačním systému SEA(CENIA),  zaslání vyrozumění o dni 

vyvěšení informace na MŽP

MŽP-MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha – Vršovice

ODBOR VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY IV

Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem 2.10.2015

zveřejnění visí na desce a na webu minimálně 15 - 30 dní

do 

17.10.2015

písemné vyjádření DOSS k oznámení IS do 20 dnů ode dne 

zveřejnění na úřední desce LK od 21.10 - 20 dní, tj. 22.10.2015

závěr zjišťovacího řízení SEA- vyhodnotit IPRÚ z hlediska vlivu na 

ŽP a veřejné zdraví

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 

35 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 

podle § 16. P 6.11.2015

Stanovisko MŽP -závěr zjišťovacího řízení 6.11.2015

zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách 6.11.2015

Vyhodnocení vlivu IPRÚ na ŽP a veřejné zdraví vítěz VZ na SEA 6.11.2015

posouzení dokumentace SEA a HIA

Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 

60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně 

všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli 

posudku doručena. Tato lhůta může být v 

odůvodněných, zejména složitých, případech 

překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů. 2.12.2015

17.11.2015

oznámení o místě a čase konání veřejného projednání 16.12.2015

datum veřejného projednání 6.1.2016

termín pro zaslání vyjádření

Každý se může vyjádřit k dokumentaci u 

příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od 

zveřejnění informace o dokumentaci.

zápis z veřejného projednání rozeslat DOSS, zveřejnit na internetu 13.1.2016

vypořádání připomínek 27.1.2016

zpracování a vydání závěrečného stanoviska
schválení IPRÚ v ZM JBC a ZM LBC 25.2.2016

MŽP do 10 prac.dnů ode dne obdržení zašle posudek SML, DOSS a zveřejní na internetu; do 30 dnů ode dne 

zveřejnění posudku  běží lhůta k písemnému vyjádření

Proces SEA


