
 
V Liberci 19. dubna 2010 

 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
 
dovolte, abychom Vás, jakožto volené zástupce - členy zastupitelstva Statutárního města 
Liberec, pozvali na veřejnou debatu pro obyvatele Liberce s cílem prodiskutovat 
s veřejností vybrané projekty v rámci IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, které 
vnímá nejen naše organizace jako problematické. Debata  proběhne dne 27. dubna 2010 od 
17-ti hodin v promítacím sále libereckého kina Varšava. 
 
Cílem veřejné diskuse je zprostředkovat diskusi mezi odpovědnými politiky, 
předkladateli vybraných projektových záměrů a libereckou veřejností nad současnou 
podobou IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život (IPRM). Jsme přesvědčeni, že liberecká 
veřejnost dosud nebyla řádně seznámena s jednotlivými projekty a že vzájemná diskuse může 
vést k efektivnějšímu využití evropských peněz právě za účelem zajištění atraktivního a 
kvalitního života v Liberci. 
 
Pozváni jsou předsedové jednotlivých klubů zastoupených v ZML, členové řídícího výboru 
IPRM 3, zastupitelé všech politických subjektů zvolených na libereckou radnici, zástupci 
externí hodnotitelské společnosti, žadatelé doporučených i nedoporučených projektů, 
odborníci na problematiku využívání (i zneužívání) evropských dotací z Transparency 
International Czech Republic a samozřejmě také liberecká veřejnost. 
 
Zároveň s touto pozvánkou jsme zaslali i žádost pro předsedkyně a předsedy klubů Vašich 
politických stran s prosbou o nominaci jednoho zástupce Vaší strany coby diskutujícího na 
pódiu. 
 
Program diskusního večera: 
 
17:00 – zahájení 
17:00 – 17:30 – představení IPRM a vybraných projektů 
17:30  - 18:00 – prostor pro reakce předkladatelů kritizovaných projekt ů ((Výstavba 
multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, přestavba monofunkčního 
sportoviště v areálu Městského stadionu, Centrum podpory Geotermálního využití energie, 
Multifunkční dráha Zvolenská...) 
18:00 – 18:15  - přestávka, občerstvení 
18:15 – 19:45 – řízená diskuse s občany 
20:00 – ukončení akce 
 
Prosíme Vás nyní o potvrzení Vaší  na e-mail jaroslav.tauchman@cmelak.cz, blížší 
informace na tel.773 464 373 
 
Pěkný den a těším se na setkání na diskusním večeru. 
 
Jan Korytář 
vedoucí organizace 


