Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864

NÁMĚTY NA VIZI MĚSTA
Děkujeme občanům, kteří zaslali svůj návrh na vizi našeho města:

Číslo Datum

Vize

1.

6. 3. 2018

Libčice za 10 let vidím jako soběstačné a moderní město se
zaměřením na mladou rodinu. Město podporující každodenní život
se vším, co život v 21. století vyžaduje. Vše co je potřeba najdeme
doma a nemusíme kvůli tomu jezdit za humna!

2.

6. 3. 2018

Libčice n/Vlt. v roce 2028, krásné město pro 5000 obyvatel se vším
všudy.

3.

13. 3. 2018

Město pro volný čas.
V budoucnu lze očekávat rozvoj robotizace a nástup autonomních
dopravních prostředků atd.. Tento trend s sebou přinese i změny v
potřebách zaměstnanosti a lidé budou mít více volného času.
Máme to štěstí, že v našem městě máme mnoho dobře fungujících
spolků (Hasiči, MC Malina, Klub seniorů, LOĎ, Mariane, Scandula a
mnohé další), koná se zde spousta oblíbených společenských,
kulturních a sportovních akcí. Dále máme široké sportovní zázemí (
fotbal, házená, tenis, plavecký bazén, nohejbal, dirt park, sokolovna ).
Toto vše vytváří dobrou startovní pozici a při cílené podpoře pro rozvoj a
rozšíření aktivit můžeme za několik let být městem, které může
nabídnout svým obyvatelům více než jiná města.
Věřím, že pokud dokážeme nabídnout možnost atraktivního využití
volného času, budeme odměněni nejen pozitivní náladou, ale i menší
kriminalitou.

4.

18. 3. 2018

1. Vytvoření parkového prostoru "nad Libčicemi", který
-- bude propojovat celé město tím, že bude blízko Chýnova, Letek i
Libčic
-- bude poskytovat všem snadno dostupný okrasný prostor pro aktivní
pohyb v přírodě (procházky, běh, kola), čímž se stane místem k
potkávání občanů
-- bude zkracovat cestu zejména z Letek na Saharu a do Chýnova
-- bude navazovat i na areál Plovárny
2. Dlouhodobá podpora spolků, občanských iniciativ a komunitních
projektů
-- posilování finančních příspěvků na kulturní, sportovní a jiné akce
-- snadno dostupné prostory pro organizování zájmových kroužků
-- zvýšení kapacity krytých sportovišť ve městě (sportovní hala)

