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Strategická mapa Libereckého kraje
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Zákon č. 
258/2000

Sb., o ochraně
veřejného zdraví

Zásady územního rozvoje LK (2011+)

Územně analytické podklady LK (2015+)

Regionální inovační strategie
 LK (2009+)

Koncepce prevence 
kriminality LK 
(2017–2021)

Rozvoj 
psychiatrické 

péče v LK
(2016–2022)

Územní 
energetická 

koncepce LK
(2015+)

Optimalizace pořadí 
realizace silničních 

obchvatů 
vybraných 

měst v LK na 
silnicích II. a III. třídy 

(2010–2025)

Akční plán 
marketingových 

aktivit cestovního 
ruchu (2017–2020)

Koncepce environmen-
tálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty LK 
(2011–2020, akt. 2016)

Akční plán environmen–
tálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty 
LK (2016–2020)

Povodňový plán LK
 (2013+)

Analýza stavu
dopravy na území 
Libereckého kraje 
(aktualizace 2018)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Zákon č.379/2005 Sb., 
o návykových látkách

Vzdělávání
Regionální 

rozvoj 
VaVaI

ZdravotnictvíSociální oblast
Doprava,
technická

infrastruktura

Životní prostředí,
zemědělství

Kultura,
cestovní ruch

Územní
plánování

Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech

Zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace 

o ŽP

Zákon č. 
183/2006 Sb.,

o územním 
plánování 

a stavebním
 řádu

Zákon č.
561/2004 Sb.
školský zákon

Zákon č.
248/2000 Sb.,

o podpoře
regionálního

rozvoje

Zákon č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách

Zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech 
a kanalizacích

Zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší

Zákon č.
194/2010 Sb.,

o veřejných
službách

v přepravě
cestujících

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a 

krajiny

Strategie rozvoje LK 2006–2020 (akt. 2012)

Strategie udržitelného rozvoje LK 2006–2020

Program rozvoje LK 2014–2020

Dlouhodobý 
záměr vzdělávání 

a rozvoje 
vzdělávací 

soustavy LK 
2016–2020

Strategie 
podpory

sportu LBK 
2014–2016

Regionální
surovinová 

politika
2003–2020

Aktualizace Krajské přílohy
 k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018)

Zdravotní politika 
LK - Dlouhodobý 

program 
zlepšování

zdravotního stavu 
obyvatel LK

(2002+)

Zásady řízení
zdravotnictví v
LbK v oblasti
lůžkové péče

včetně
návaznosti na
zdravotnickou
záchrannou

službu v obdbobí
2015–2020

Střednědobý plán
rozvoje sociálních

služeb LBK 2014–2017

Krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro občany 

se zdravotním
postižením (2014–2016)

Plán protidrogové 
politiky LBK 2015–2018

Plán dopravní
obslužnosti LBK

2012–2018

Akční plán 
protihlukových 
opatření pro 

aglomeraci Liberec
Akční plán 

protihlukových 
opatření pro 

hlavní pozemní 
komunikace, které 
vlastní kraj, včetně 

hlavních pozemních 
komunikací ve 
vlastnictví obcí 

ve správním území 
kraje

Koncepce BESIP v
LBK (akt. 2015)

Program rozvoje
cyklistické 

dopravy v LBK 
2014–2020

Koncepce ochrany
přírody a krajiny
LBK 2004–2020

(akt. 2014)

Plán odpadového
hospodářství 2016–2025

Integrovaný program ke
zlepšení kvality ovzduší

2012+

Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací 2004–2014

Krajská koncepce
zemědělství (2003+)

Krajský lesnický
program (2006+)

Program ochrany
zemědělské půdy 
v LBK (2009+ )

Plán oblasti povodí
Horního a Středního Labe

(2009–2015)

Plán oblasti povodí Ohře
a Dolního Labe (2009–

2015)

Koncepce ochrany před
povodněmi (2006+)

Koncepce účinnější 
podpory památkové 

péče LBK 2003+

Program rozvoje
kulturních institucí
zřizovaných LBK

2014–2020

Strategie rozvoje
lidských zdrojů 

v LK 2014+

Společný akční 
plán LK 2014+

Rozvoj návazné 
péče v LBK 
2016–2020

Sbírkotvorná činnost 
muzeí zřizovaných LK

Ostatní

Koncepce 
zdravotních 

služeb v lůžkových
zařízeních LK 

(2016+)

Krizový plán 
LK (2012+)

Havarijní plán 
LK (2003+)

Poplachový plán

Plán obrany kraje

Pandemický plán 
kraje

Koncepce výstavby 
a rozvoje informač-

ních systémů 
krizového řízení 
a integrovaného 

záchranného 
systému LK

(2013+)

Zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 

veřejného 
zdraví

Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném 

záchranném 
systému

Zákon č. 222/1999 
Sb., o zajišťování 

obrany České 
republiky

Zákon č. 240/2000 
Sb., krizový zákon

Zákon č. 
406/2000 Sb., 
o hospodaření 

energií
Zákon č. 

115/2001 Sb., o 
podpoře sportu

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1303/2013
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LEGENDA

Dokument 
(zákon/nařízení EU 

nebo strategie),
který se ve 
strategické 

mapě objevuje 
vícekrát

Zákon/nařízení EU 
vyžadující vznik 
strategického 
dokumentu

Působnost 
kraje

Označení vazby mezi:
i) zákonem/nařízením EU vyžadující vznik strategie 
a touto strategií
nebo 
ii) strategií a dalšími strategickými dokumenty, 
jejíž vznik je vyžadován danou strategií

Platný 
strategický 
dokument

Platný 
strategický 
dokument,
 jehož vznik 

je vyžadován 
zákonem/

nařízením EU

Prováděcí
dokument ke 
strategickému 

dokumentu

Dokument 
v přípravě 
nebo před 

schválením

Dokument po 
konci platnosti, 

který zatím nebyl 
nahrazen novým 

dokumentem

Související skupina dokumentů (např. tematicky 
související strategie, které vznikly současně)

Prováděcí dokument

Strategický dokument Strategický dokument

ST
AV

 D
O

KU
M

EN
TU

Dokument, 
který nebyl 
hodnocen 

jako strategický

Platný strategický dokument 
s doporučením uvedeným v usnesení 

Vlády ČR k nadřazenému strategickému 
dokumentu na národní úrovni

(barva pozadí dle typu dokumentu) (barva pozadí dle 
typu dokumentu)

(barva pozadí dle
typu dokumentu)

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=129~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=561~2F2004
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=248~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=108~2F2006
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=379~2F2005
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=254~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=274~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=185~2F2001
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=123~2F1998
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=201~2F2012
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji-2014-2017http://databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji-2014-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-libereckeho-kraje-2012-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-libereckeho-kraje-2016-2025
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=194~2F2010
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/plan-dopravni-obsluznosti-libereckeho-kraje-2012-2018
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=114~2F1992
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=258~2F2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/krajske-koncepce-zemedelstvi-libereckeho-kraje-2003
https://databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/program-rozvoje-kulturnich-instituci-zrizovanych-libereckym-krajem-2014-2020
https://databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strategie-podpory-sportu-v-libereckem-kraji-2014-2016
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strategie-rozvoje-lidskych-zdroju-libereckeho-kraje-2014
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/spolecny-akcni-plan-libereckeho-kraje-2014
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/program-rozvoje-libereckeho-kraje-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2006-2020-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/strategie-udrzitelneho-rozvoje-libereckeho-kraje-2006-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/regionalni-surovinova-politika-libereckeho-kraje-2011
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/aktualizace-krajske-prilohy-k-narodni-ris3-za-liberecky-kraj
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/regionalni-inovacni-strategie-libereckeho-kraje-2009
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/plan-protidrogove-politiky-libereckeho-kraje-2015-2018
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/program-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-libereckem-kraji-2014-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/koncepce-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-libereckeho-kraje-2011-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/akcni-plan-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-libereckeho-kraje-2016-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/koncepce-ochrany-prirody-a-krajiny-libereckeho-kraje-akt-2014
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=183~2F2006
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=258~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=222~2F1999
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=239~2F2000
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=240~2F2000
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/zdravotni-politika-libereckeho-kraje-2010
https://www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-libereckeho-kraje-2016-2020
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?nr=115~2F2001
http://www.mmr.cz/getmedia/8b7d5fac-cf9d-4d06-9b83-492c3664f5a3/1303-Narizeni-o-spolecnych-ustanovenich.pdf
https://www.dathttps//www.databaze-strategie.cz/cz/lbk/strategie/analyza-stavu-dopravy-na-uzemi-libereckeho-kraje-aktualizace-2018

