
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
A OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY 

PRO LIBČICE NAD VLTAVOU 2018 
 
 
 
 

Jsme občané Libčic. Záleží nám na tom, kde 
jsme se narodili, kde žijeme a kde vyrůstají naše děti. 

 
 
Představujeme Vám program pro budoucnost, pro rozvoj, program pro všechny generace. 
Uvědomujeme si, že Libčice potřebují uskutečnit vizi, která bude respektovat naši historii 
a kulturní dědictví a která nás posune o roky dopředu. 
 
Takový program Vám nabízíme. 
 
Libčice bývaly malým centrem života svého okolí. Potenciál tu stále je. Jen je potřeba o něj 
pečovat a rozvíjet ho. Nabízíme vizi do roku 2018, tedy ke konci čtyřletého volebního období, 
která ale pokračuje i do dalších let. 
 
Nebudeme se bát spolupracovat s okolními obcemi regionu, nebudeme se bát říct si 
o finanční podporu EU, státu, kraje či nadací potřebnou na uskutečnění těchto plánů. 
 
Vyžaduje to vstřícné, přátelské a otevřené vedení města, reprezentované slušnými lidmi, 
kteří důstojně ale rozhodně brání a prosazují zájmy města a všech jeho občanů a jsou 
otevření spolupráci s aktivními lidmi bez ohledu na jejich osobní zájmy. 
 
Zvažte to prosím ve volbách do zastupitelstva města 10. a 11. října. 
 
Děkujeme 

ŽIVÉ LIBČICE 

„ 
 

„ 
 



Pro rodiče a děti 
 
Předškolní děti 
Zasadíme se o to, aby mateřská škola nabízela dostatek míst pro děti. Školka bude pokračovat 
v preferování dětí místních, zaměstnaných rodičů. Budeme proto pravidelně sledovat situaci 
v Libčicích, což umožní včas odhadnout poptávku po místech ve školce. 
Dokončíme rekonstrukci školky, zejména oživení zahrady; posílíme propojení s oranžovým hřištěm. 
Budeme podporovat rozvoj alternativních forem péče o děti, jako jsou dětské skupiny. 
 
Školní děti 
Zvlášť druhý stupeň základní školy potřebuje maximální podporu města. Město bude podporovat 
pořízení vybavení pro moderní vzdělávací metody, bude investovat do rozvoje a vzdělání učitelů dle 
pravidla, že dobrou a vstřícnou školu dělají zejména kvalitní učitelé. Město se zasadí o kvalitní 
vzdělávání tak, aby rodiče libčických dětí neměli důvod posílat své potomky do vzdálených škol. 
 
Umělecká škola 
Město bude úzce spolupracovat s vedením základní umělecké školy na obnovení jejího kreditu jako 
uznávané umělecké školy s pobočkami v sousedních obcích i jako kulturního centra města. Víme, že 
často platí, že větší je lepší – víc poboček často znamená více oborů, více kvalitních učitelů. 
Zasadíme se o citlivou rekonstrukci budovy a zahrady základní umělecké školy. Stavba má kulturní 
význam sama o sobě a zaslouží si citlivou revitalizaci, která bude respektovat její historickou hodnotu. 
 
Hravé děti 
Postupně budeme ve městě koncepčně rozšiřovat nová dětská hřiště tak, aby byly hrací plochy 
dosažitelné pro rodiče s dětmi ze všech koutů Libčic. Stávající hřiště opravíme a dle možností 
vybavíme novým zařízením. 
 
Kryté brouzdaliště pro děti 
Zasadíme se o výstavbu malého krytého bazénku pro malé děti s rodiči v areálu koupaliště, který 
malým dětem významně prodlouží koupací sezónu. 
 
Mimoškolní aktivity, kroužky 
Budeme podporovat libčické školy i další poskytovatele ve zkvalitňování a rozšiřování nabídky 
mimoškolních aktivit pro děti a dospívající. 
 
Prevence 
Město bude aktivně spolupracovat se školami, sportovními organizacemi, spolky i občany s cílem 
dosáhnout maximální míry prevence rizikového chování dospívajících. Budeme aktivně vyhledávat 
grantové programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 
Zaměstnaní rodiče 
Pro děti o prázdninách město zajistí příměstský tábor. 
 

Pro seniory 
 
Pečovatelská služba 
Budeme nadále rozvíjet terénní pečovatelskou službu s cílem podporovat péči o seniory či zdravotně 
znevýhodněné občany přímo v jejich domově. 
 
Babičky a dědové čtou dětem 



Na základě zájmu vytvoříme podmínky pro zapojení libčických seniorů do péče o děti. Budeme 
podporovat pořádání či návštěvy bezpečných akcí pro seniory. 
 
Denní stacionář pro seniory 
Podpoříme vznik denního stacionáře pro seniory, který zajistí nezbytnou péči přes den o osoby, které 
jinak žijí s rodinnými příslušníky doma, ale kteří nemohou zůstat sami. 
 
Krátkodobá péče o seniory 
Ve spolupráci s okolními obcemi a zařízeními budeme usilovat o zajištění míst pro krátkodobý pobyt 
libčických seniorů, kteří nemohou zůstat sami, po dobu dovolené či nemoci rodinných příslušníků, 
kteří o ně pečují. 
 
Lavičky 
Více laviček pod stromy. Na vhodných místech vybuduje město po dohodě se sousedy v nejbližším 
okolí nové lavičky. Cesta na nákup nebo k lékaři bude snadnější zásluhou nových ve vhodných 
vzdálenostech umístěných laviček, které umožní odpočinek. 
 
Bezbariérové chodníky 
Bezbariérové chodníky usnadňují život všem, nejenom pohybově znevýhodněným lidem, proto 
budeme pokračovat ve výstavbě bezbariérových chodníků a úpravě těch stávajících. 
 
Cvičební prvky pro dospělé 
Na vhodných místech chceme umístit cvičební prvky pro dospělé. Nejde o stavbu nových hřišť, ale 
o doplnění těch stávajících, či o využití vhodného veřejného prostoru, například u vody. 
 

Pro ty, kdo dojíždějí 
 
Noční spoj 
Zasedíme se o prodloužení linky noční pražské MHD do Libčic. 
 
Oživené nádraží 
Považujeme za nezbytné zahájit se Správou železniční dopravní cesty debatu nad bezpečností 
cestujících na druhém nástupišti a budeme požadovat provedení potřebných úprav. 
Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty chceme také usilovat o zkulturnění budovy 
nádraží, podchodu, výtahů, čekárny na nástupišti a celého areálu nádraží. 
Chceme do prostoru nádraží umístit malou „pouliční“ knihovnu, kde si kdokoli bude moci půjčit 
zdarma knížku systémem jednu půjčím, jednu vrátím. 
 
Parkovací místa 
Budeme pokračovat v úpravách parkovacích ploch ve městě tak, aby jich byl dostatečný počet 
a motoristé nebyli nuceni kvůli parkování poškozovat městskou zeleň. Zaměříme se zejména na 
situaci na Sahaře. 
 

Pro ty, kteří se chtějí přidat k životu ve městě 
 
Podpora aktivních občanů 
Město bude podporovat spolky, organizace i aktivní jednotlivce s cílem rozvoje bohatého 
společenského a kulturního života. 
 
Posílení kulturních grantů 



Navýšíme rozpočet pro granty na kulturní a sportovní akce ve městě. Zároveň zajistíme, aby komise 
rozdělující prostředky z grantů pracovala nezávisle na radnici. 
 
Péče o nehmotné kulturní dědictví 
Budeme podporovat a rozvíjet tradiční libčické kulturní a sportovní akce, zejména ty spojené 
s posvícením či s vánočními svátky. Radnice bude podporujícím partnerem i dalším akcím. 
 
Péče o památky a historii 
Považujeme za naši povinnost pečovat o oba kostely, o sochu Krista na katolickém hřbitově nebo 
o budovu ZUŠ a další významné stavby a přírodní zajímavosti. Chceme být partnerem i pro moderní 
památky, kterými jsou například některé stavby v prostoru šroubárny a cihelny. 
 
Rozvoj kulturních hodnot města 
Chceme se zasadit o to, aby se v Libčicích rozvíjel odkaz jejich hluboké i moderní historie. Budeme 
proto hledat způsoby, jak moderní cestou připomenout odkaz keltského osídlení města, bitvy u 
Turska ale i moderní industriální historie města. 
 

Pro podnikatele 
 
Propagace města pro nová podnikání 
Budeme aktivně popularizovat Libčické podnikatele, zejména při propagaci města jako turistického 
cíle. 
 
Získávání nových zaměstnavatelů 
Budeme cíleně propagovat Libčice jako místo pro podnikání.  
Rozšíříme web města o informace určené specificky pro firmy uvažující o rozšíření svého podnikání 
do Libčic. 
 
Příležitosti pro místní podnikatele 
Všechna výběrová řízení města budou zveřejněna na webu města, v Libčických novinách a bude na ně 
upozorňovat emailový newsletter městského úřadu s cílem zajistit co nejširší účast místních 
podnikatelů. 
 
Drobní podnikatelé na webu města 
Drobným podnikatelům z Libčic nabídneme bezplatnou možnost zápisu jejich služeb na webu města. 
 
Nakupování ve městě 
Budeme aktivně vyhledávat obchodníky do města, aby občané měli širší možnosti výběru bez 
dojíždění mimo Libčice. 
 

Pro ty, kdo chtějí přívětivou radnici 
 
Příjemné jednání s občany 
Radnice bude podporujícím partnerem všem aktivním občanům a organizacím. Budeme naslouchat 
všem, kteří budou chtít do rozvoje města promluvit. 
Slibujeme, že mezi našimi kandidáty do zastupitelstva nenajdete žádného výbušného cholerika. 
 
Participativní rozpočtování 
O rozdělení části prostředků z rozpočtu města budou rozhodovat přímo občané mimo zastupitelstvo 
města, například formou anket o investicích, jejichž výsledky budou zastupitelé respektovat. Pokud se 



tento systém hospodaření osvědčí, bude vyčleněná částka pravidelně narůstat tak, aby v roce 2018 
město v rámci participativního rozpočtování rozdělilo nejméně 300 000 Kč. 
 
Klikací rozpočet 
Město bude mít na svých internetových stránkách rozklikávací rozpočet, aby si kdokoli mohl 
svobodně na internetu najít vynaložené prostředky na každou investiční akci města, opravu nebo 
nákup; zobrazovat bude i příjmy města. Data v aplikaci se budou aktualizovat v měsíčním intervalu. 
 
Transparentní výběrová řízení 
Všechny zakázky města na 50 000 Kč budou zadávány formou otevřeného výběrového řízení, pokud 
tomu nebude bránit časová tíseň. Všechna výběrová řízení budou zveřejněna na webu města a 
v Libčických novinách. 
Všechny smlouvy města s plněním vyšším než 50 000 Kč budou zveřejněny na webu města. 
K poskytnutí souhlasu se zveřejněním smlouvy se příslušný soukromý subjekt automaticky zaváže při 
podpisu smlouvy. 
 
Jednání zastupitelstva na internetu 
Všechna jednání zastupitelstva bude snímat kamera s mikrofonem. Záznam, a podle technických 
možností také živý přenos, bude volně dostupný komukoli na internetu, na YouTube. 
Materiály předkládané na jednání zastupitelstva budou před jednáním zastupitelstva ke stažení na 
webu města. 
 
Otevřená jednání zastupitelstva 
Navrhneme změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, aby umožňoval vystoupit návštěvníkům z řad 
občanů ke všem projednávaným bodům, nejenom k závěrečnému bodu různé. 
Materiály pro jednání zastupitelstva budou vždy obsahovat věcnou důvodovou zprávu k jednotlivým 
návrhům, včetně návrhů individuálních položek do rozpočtu města. 
 
Vedení pod kontrolou opozice 
Kontrola hospodaření města bude pod kontrolou opozice. Většinu členů Kontrolního výboru města 
proto budou tvořit zastupitelé z těch volebních subjektů, které nebudou zastoupené v Radě města, 
nebo v ní nebudou mít většinu. Ty také budou mít právo nominovat předsedu či předsedkyni 
kontrolního výboru a tuto nominaci budeme respektovat. 
Ve všech výborech a komisích města nabídneme místa pro zástupce opozičních volebních sdružení. 
 

Pro dobré hospodáře 
 
Šetrný rozpočet 
Město bude nadále prosazovat vyrovnaný či přebytkový rozpočet. 
 
Čerpání dotací 
Po celé volební období budeme systematicky vyhledávat a využívat dotační možnosti na podporu 
smysluplných a plánovaných investičních akcí. Nebudeme vytvářet projekty jen pro to, že je zrovna 
možné na něco čerpat peníze. Budeme aktivně a trvale vyhledávat a využívat dotační možnosti na 
podporu spolků, sportu a kultury. 
 
Zásobník smysluplných akcí 
Připravíme zásobník smysluplných investičních projektů připravených k realizaci v závislosti na získání 
dotačních prostředků. 
  
Kvalitní projektová příprava 



Zaměříme se na odbornou a zodpovědnou projektovou přípravu stavebních akcí i dalších výdajů 
financovaných z rozpočtu města, která zaručí účelné čerpání prostředků a kvalitu provedených prací. 
 
Důsledná kontrola odvedených prací 
Budeme důsledně dbát na kontrolu kvality prací, které pro město uskutečňují soukromé organizace. 
 
Dlouhodobé plánování 
Povinnou součástí prvního zasedání rady města a zastupitelstva města v každém kalendářním roce 
bude zpráva o vyhodnocení demografického vývoje, aby bylo možné včas reagovat na očekávaný 
vývoj města a adekvátně tomu plánovat investice. 
 

Pro ty, kteří chtějí informace 
 
Nové Libčické noviny 
Změníme fungování Libčických novin tak, aby uceleně informovaly o dění na radnici, o dění ve městě 
a o novinkách, které se nás týkají. Zavedeme názorovou rubriku otevřenou pro diskusi. 
Libčické noviny dostanou novou grafickou podobu důstojnou let 2014 – 2018. 
Libčické noviny budou vždy obsahovat upozornění na nová výběrová řízení v gesci města a odkazy na 
novinky na elektronické úřední desce města. 
Nebudeme pokračovat v aktuálně vedené koncepci „málo informací, hodně textu“ a posílíme 
nezávislost textů na vedení města. 
 
Hlášení městského emailu 
Denní hlášení městského rozhlasu bude možné po registraci na www.libcice.cz odebírat textově 
prostřednictvím emailu. Zásadní informace bude možné odebírat také formou SMS. 
 
Emailové novinky města 
Zavedeme emailový newsletter, k jehož odběru se bude možné přihlásit na webu města. Newsletter 
nabídne hlavní novinky ze života města a oproti Libčickým novinám bude obsahovat zejména přímé 
odkazy na aktuální výběrová řízení v gesci města a odkazy na elektronickou úřední desku města. 
 
Úprava webu města 
Web města upravíme tak, aby poskytoval odpovědi na obvyklé životní situace občanů města – aby 
nebyl katalogem služeb městského úřadu, ale návodem, jak postupovat v konkrétní životní situaci. 
Web města nabídne kontakty na drobné podnikatele potřebné k řešení běžných životních situací 
(například instalatéři, zámečníci a další). 
 

Pro občany ve složité situaci 
 
Protipovodňové zábrany do třetího tunelu v Hašlerově ulici 
Rozšíříme protipovodňovou ochranu města o zábrany i ve třetím tunelu pod železniční tratí na 
začátku Hašlerovy ulice (viadukt mezi přívozem a vodní elektrárnou). 
 
Krizové SMS 
Pro obyvatele města zavedeme systém bezplatných SMS, které budou varovat v krizových situacích, 
jako jsou například povodně. 
 
Úniková cesta z Hašlerovy ulice 
Budeme prosazovat výstavbu únikové zpevněné cesty pro automobily z Hašlerovy ulice (od vodní 
elektrárny) k evangelickému hřbitovu. Na tuto cestu bude zakázán vjezd vyjma povodní či jiných 
krizových situací. 

http://www.libcice.cz/


 
Záchranná služba 
Chceme zahájit jednání s okolními obcemi a krajem s cílem zajistit rychlejší dojezd rychlé záchranné 
služby do města. 
 

Pro ty, kteří vidí za hranice města 
 
Zapojení města do života regionu 
Oživíme upadlou spolupráci s okolními obcemi, zejména na uskutečňování nových společných 
infrastrukturních, kulturních a sportovních akcí, jako je například vytyčení cyklotras a výletních tras. 
 
Oživení spolupráce s partnerskými městy v zahraničí 
Obnovíme spolupráci s našimi zahraničními partnerskými městy zejména s ohledem na pořádání 
společných kulturních akcí, sportovních akcí, spolupráci škol a s využitím výhodnějších podmínek při 
žádostech o podporu na takových akcí. 
 
Propagace města 
Budeme aktivně propagovat Libčice jako atraktivní turistické místo i jako lokalitu vhodnou 
k podnikání. Chceme popularizovat místní turistické cíle a libčickou historii. 
 
Severní dálniční obchvat Prahy 
Trváme na výstavbě obchvatu ve schválené trase přes Suchdol. Nesouhlasíme s otevíráním debaty 
o tom, že by se trasa obchvatu znovu změnila a přesunula nad Letky. 
 
Obchvat Kralup 
Zapojíme Libčice do debaty o přeložce silnice 101, abychom zabránili možným negativním dopadům 
výstavby silnice do života Libčic. Jsme pro takovou variantu, která pomůže ulehčit dopravu v okolí 
a která bude ku prospěchu i obyvatelům Libčic. 
 
Letiště Vodochody 
Budeme pokračovat v činnosti města ve spolku Stop letišti Vodochody. Případné rozšíření letiště musí 
respektovat život obcí v jeho sousedství. 
 
Náplavka u jezu a elektrárny 
Vyvoláme jednání s obcí Dolany o správě břehu od jezu směrem k Libčicím, který je v katastru obce 
Dolany. Budeme usilovat o obnovu cvičících prvků na břehu a případnou instalaci dalšího vhodného 
mobiliáře. 
 
Otevření elektrárny 
Budeme jednat o možnostech využití vodní elektrárny pro výlety libčických občanů a turistů, zejména 
o možnostech exkurzí. 
 

Pro ty, kdo rádi odpočívají aktivně 
 
Městské wellness centrum na koupališti 
Zaměříme se na postupnou modernizaci celého areálu koupaliště tak, aby výhledově sloužilo jako 
městské wellness centrum s celoročním provozem zejména pro rodiče s malými dětmi, jehož nabídka 
bude v letních měsících nadále rozšířená o možnost koupání ve venkovním velkém a malém bazénu a 
o venkovní sportoviště. Chceme, aby koupaliště zůstalo veřejně přístupným areálem s jasnou 
budoucností. 
 



Sportovní hala 
Podpoříme kompletní rekonstrukci Sokolovny a jejího areálu. Město potřebuje moderní prostory, 
které po celý rok nabídnou zejména rekreačním sportovcům zázemí i pro míčové a raketové sporty a 
žákům základní školy pro tělocvik. Uvědomujeme si, že tento projekt musí být v souladu s potřebami 
Sokola, areálu koupaliště, kulturního domu a škol a neměl by vytvářet další konkurenční prostor. 
 
Hříště pro free style 
Město se zasadí o výstavbu sportovního parku pro freestyle skate, koloběžky, inline. 
Podpoříme obnovu a rozvoj freestylových drah pro bikery. 
 
Inline dráha 
Součástí kompletního řešení libčické náplavky bude i vybudování dráhy pro inline bruslení. 
 
Cyklotrasy 
Zasadíme se o vybudování pohodlné a bezpečné cyklostezky spojující Libčice a Řež. 
V rámci mikroregionu budeme prosazovat stavbu cyklostezky po našem břehu Vltavy spojující 
Roztoky, Úholičky, Řež, Libčice, Dolany a Kralupy. 
 

Pro ty, kdo chtějí být šetrní k přírodě 
 
Zelený pás od radnice po křižovatky 
Zasadíme se o parkovou úpravu náměstí Svobody, zejména o zpřístupnění zelených ploch uvnitř 
náměstí. Na oživené náměstí Svobody naváže obnova zelené plochy u koupaliště a úprava stezky na 
křižovatky tak, aby vznikl souvislý zelený pás. 
 
Oživení parku u ZUŠ 
Zasadíme se o spojení zelených ploch kolem Základní umělecké školy, sousedního areálu mezi 
Leteckou a Družstevní ulicí a prostoru kolem kulturáku a jejich následnou parkovou úpravu. 
 
Víc zelených ploch 
Budeme pokračovat v obnově zelených ploch města a budeme je stále udržovat v příjemné podobě. 
Při opravách silnic nebudeme zapomínat na zelené plochy a v parkovacích plochách podél silnic 
zbude místo na stromy či zeleň. 
 
Víc míst pro tříděný odpad 
Rozšíříme počet stání na sběr tříděného odpadu a posílíme kapacitu těch stávajících s cílem snížit 
občanům náklady na svoz popelnic se smíšeným odpadem. Dle rozpočtových možností zvážíme 
zavedení individuálního svozu tříděného odpadu z domů. 
 

Pro milovníky vycházek 
 
Vycházkové trasy po městě a okolí 
Uvědomujeme si, že ve městě a jeho okolí scházejí příjemné vycházkové trasy pro malé výlety. 
Vyznačíme a upravíme proto bezpečné výletní stezky v území města a zasadíme se o jejich napojení 
i na obce a zajímavá místa v našem okolí.  
Ve spolupráci se základní školou připravíme na nových výletních stezkách poznávací trasy, včetně 
instalace informačních cedulí jak fyzických, tak internetových pro použití na chytrých telefonech. 
 
Důstojná stezka na evangelický hřbitov 
Město se zasadí o vybudování bezpečné a důstojné přístupové cesty k evangelickému hřbitovu. 
 



Chodníky 
Budeme pokračovat v úpravách chodníků do zámkové dlažby. 
 
Živá Vltava 
Oživíme náplavku. Budeme ji trvale udržovat čistou a s posečenou trávou a po konzultaci 
s vodohospodáři ji vybavíme zařízením pro volnočasové aktivity, které nebude představovat 
komplikaci při zvýšené hladině Vltavy. Zvážíme rozšíření veřejného osvětlený podél nábřeží. Plochu 
budeme využívat pro kulturní nebo sportovní akce. 
 
Přívoz pod skalou 
Budeme nadále podporovat libčický přívoz s vědomím kulturního dědictví, které představuje, i 
volnočasových možností, které na druhém břehu Vltavy otevírá. 
 
Vycházkové trasy Chýnovským a Libčickým hájem 
Město se zasadí o vyčištění Chýnovského a Libčického háje a vytyčení a úpravu turistických stezek 
v nich, včetně například napojení výletní trasy na Tursko přes Chýnovský háj nebo úpravu stezky 
z Hašlerovy ulice přes Libčický háj a nyní neudržovanou cestu k chatové kolonii v Chýnově z poslední 
zatáčky serpentin silnice na Kralupy. 
 
Stezky na křižovatky 
Vyčistíme a upravíme všechny vycházkové trasy vedoucí z města do prostoru křižovatek Na zabitém. 
Křižovatky tak budou nejenom křížením silnic, ale vznikne z nich i důležité křížení výletních tras po 
okolí Libčic. 
 
Z Letek do Řeže a Moráňských skal 
Ve spolupráci s okolními obcemi se zasadíme o vyčištění a zejména zvýšení bezpečnosti stezky z Letek 
z ulice Pod Viničkou na nádraží Řež a zpřístupnění Moráňských skal. 
 
Naučná stezka na Kameníček 
Vyčistíme a zpřístupníme Kameníček a vytyčíme na něj naučnou trasu, kterou vybavíme informačními 
panely o této přírodní památce. 
 
Nábřeží od přívozu k železniční zastávce Letky 
Zasadíme se o nalezení způsobu otevření stezky, která by podél vody spojila náplavku se železniční 
zastávkou v Letkách. Bude součástí cyklostezky do Řeže. 
 
Pro pejskaře 
Rozšíříme počet odpadkových košů ve městě a vybrané vybavíme pytlíky na psí hromádky; nové koše 
přibudou i na nově vytyčených výletních trasách. 
Budeme hledat vhodný způsob jak motivovat občany k tomu, aby řádně přihlásili a očkovavali své 
čtyřnohé miláčky. 
 
Lavičky 
Ve městě a podél obnovených vycházkový tras umístíme více laviček pro odpočinek. 
 
Veřejné záchodky 
Budeme hledat vhodnou lokalitu a způsob otevření veřejného WC ve městě. 
 

Pro ty, kdo vidí do budoucnosti 
 
Od železnice k vodě 



Vynasnažíme se najít vzájemně výhodný způsob správy areálu šroubárny a cihelny mezi řekou a 
železniční tratí a budeme jednat o možnostech, jak oblast propojit se životem města. 
 
Náměstí 
Zpracujeme urbanistickou studii „Libčické náměstí“. Uvědomujeme si, že její realizace bude věcí 
budoucnosti, rozhodnutí občanů a bude záviset na úspěšném čerpání peněz z evropských či 
národních nebo krajských prostředků. 
 
Ludvík 
Betonový areál „Ludvík“ u katolického hřbitova není dle našeho názoru nadále udržitelný ve své 
stávající podobě. Na základě ankety mezi občany nalezneme s přihlédnutím k aktuálním 
demografických potřebám města optimální využití pro celý areál. 
 
Zřícenina Liběhrad 
Zasadíme se o zpřístupnění Liběhradu a budeme hledat způsob, jak jeho odkaz patřící hluboké 
minulosti, využít ve prospěch města, zejména turistického ruchu. 


