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Věc : Výzva k plnění usnesení ZM č. 10/5-2015 

 

Zastupitelstvo města se na svém posledním jednání shodlo na tomto usnesení :  

 

„Usnesení č. 10/5-2015 z 5. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 

29. 7. 2015 
Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro připomínkování a přípravu 

veřejného projednání Strategického plánu města Libčice nad Vltavou. Pracovní skupinu budou 

tvořit zástupci všech volebních subjektů a na základě veřejné výzvy i zástupci společenských a 

sportovních organizací, podnikatelských subjektů a veřejnosti. Zveřejnění výzvy k účasti v pracovní 

skupině zajistí městský úřad na webových stránkách města do 20. 8. 2015. Sestavení skupiny bude 

uskutečněno do 15. 9. 2015“ 

 

Vyzýváme tímto Radu města, aby neodkladně zajistila plnění usnesení a zveřejnila 

prostřednictvím svého aparátu výzvu k účasti veřejnosti v pracovní skupině.  

Strategický plán města je pro rozhodování o rozvoji města zásadní dokument a jeho zpracování 

bychom neměli nikterak odkládat. 

 

Prostou výzvu, např. ve znění uvedeném níže, požadujeme zveřejnit na webu města, v Libčických 

novinách, na veřejných vývěskách a prostřednictvím místního rozhlasu, a to opakovaně, a vzhledem 

k tomu, že je termín v prodlení, požadujeme, aby výzva byla zveřejněna ihned. 

 

Návrh znění výzvy: 

 

„Vážení občané, zastupitelstvo města se shodlo na zpracování Strategického plánu města. Tento 

klíčový dokument na dlouhou dobu dopředu definuje, kam by naše město mělo směřovat a co jeho 

obyvatelé potřebují. Aby vznikl dokument, který bude opravdu užitečný pro nás pro všechny, je 

potřeba nahlédnout na problémy a potřeby města z různých úhlů.  

Vyzýváme Vás, občané města, abyste zvážili své životní zkušenosti či odbornost a zapojili se svými 

podněty a názory do přípravy tohoto důležitého dokumentu.  

Svůj zájem prosím sdělte na podatelnu města osobně, písemně nebo mailem na 

podatelna@libcice.cz.“  
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V Libčicích nad Vltavou 23.srpna 2015. 


