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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních primátora Ing. Miloše Veleho 
za období od 4. 2. do 10. 3. 2023 

 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• jednání Rady (5x) a Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou (SMJN) 

• pracovního obědu s p. Drtinou, ředitelem České mincovny 

• jednání se zástupci ČSAD Slaný s.r.o. (2x) 

• novoročního setkání se zástupci kulturních subjektů 

• jednání s p. Jakouběm ohledně parkování v centru města 

• jednání s plk. Špráchalem, novým ředitelem Krajského ředitelství policie LK 

• redakční rady Jabloneckého měsíčníku (2x) 

• slavnostního zahájení Jizerské 50 a dalších akcí s ní spojených 

• jednání s p. Bauerem, předsedou Okresní hospodářské komory (OHK) Jablonec n. N.  

• novoročního setkání se zástupci církví 

• jednání s hejtmanem LK a primátorem SML ohledně tramvajové trati 

• likvidace dvou lokalit obydlených bezdomovci 

• jednání s p. Knížkem, jednatelem Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

• společenského večera se zastupiteli po schválení rozpočtu 

• tiskové konference SMJN po konání zastupitelstva 

• jednání se zástupci ČEZ distribuce, a.s., ohledně krizového řízení pro případ blackoutu 

• slavnostního předávání ocenění dárcům krve (2x) 

• jednání s p. Linderovou, ředitelkou OHK Jablonec n. N. 

• jízda MHD a kontrola nového dopravce 

• jednání s p. Pospíchalem, zástupcem společnosti BP Action s.r.o., ohledně nabídky 
organizace sportovních akcí 

• jednání se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Sdružení 
historických měst v rámci soutěže Historické město roku 2022 

• návštěvy Centra sociálních služeb 

• jednání s p. Bajgarem ohledně MHD 

• jednání s p. Stejskalem, zástupcem firmy Compag Mladá Boleslav s.r.o. 

• jednání s p. Novotným, majitelem lunaparku 

• novoročního setkání se zástupci podnikatelských subjektů 

• jednání rady nemocnice 

• koordinační schůzky k Peer programu (prevence kriminality) 

• slavnostního setkání s oceněnými soutěže Okrskář roku 2022 

• slavnostního otevření nové nafukovací haly na Střelnici 

• jednání s p. Sivorem ohledně nabídky partnerství s izraelským městem 

• slavnostního ceremoniálu složení slibu prezidenta republiky 

• slavnostního zahájení veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2023 a obědu s účastníky 
z partnerských měst 

• čerpání řádné dovolené (2 dny). 
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních náměstka primátora MgA. Jakuba Chuchlíka 
za období od 4. 2. do 10. 3. 2023 

 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• jednání Rady města (5x) a Zastupitelstva SMJN 

• tiskové konference po Zastupitelstvu SMJN 

• schůzky s p. Šikolou ohledně kokonínské kaple 

• jednání s J. Kašíkem, NDCON s.r.o., ohledně dopravního průzkumu ul. Smetanova a Pod 
Baštou 

• novoročního setkání se zástupci kulturních subjektů 

• jednání s P. Vaculíkem, IMP s.r.o., na téma projekty parkování a cyklopruhy Rychnovská 

• pracovního jednání s M. Stašákem – jednatelem společnosti Byty Jablonec s.r.o., ohledně 

projektu „Podlesí“  

• setkání s rakouským architektem Ralfem Bockem v Kantorově vile a jednání na téma 

budoucnosti této památky 

• jednání R. Novotným, UNIARCH CZ, s.r.o., ohledně zadaných projektů ZŠ 5. května 

• jednání s architekty M. Prokšem a M. Přikrylem ohledně zázemí přehrady, lokalita u bazénu 

• svatebních obřadů jako oddávající 

• novoročního setkání se zástupci církví 

• jednání s L. Lavičkou a D. Pavlištou ohledně prodloužení tramvajové trati 

• jednání s P. Šikolou, DOMYJINAK s.r.o. a Š. Endrle, L&SCAPE s.r.o. na téma Terminál 

• jednání se zástupci fy Valbek s.r.o. a T. Lžičařem ohledně ul. ČSA 

• schůzka s p. Rakušanem a p. Šípkovou ohledně projektu přístavby a propojení ZUŠ a Vikýře 

• společenského večera se zastupiteli po schválení rozpočtu 

• setkání se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Sdružení 
historických měst v rámci soutěže Historické město roku 2022 

• čerpání řádné dovolené (týden) 

• jednání s p. Wejnarem ohledně dopravy, vzhledem k plánované rekonstrukci mostu u 

Gymnázia  

• komise kulturní a památkové péče 

• komise pro digitalizaci 

• novoroční setkání se zástupci podnikatelských subjektů 

• jednání s K. Brázovou o záměru využití objektu bývalé dětské nemocnice  

• jednání s p. Svačinou MP, na téma skatepark a dětské hřiště 

• opakované jednání k Terminálu, Š. Endrle a D. Pavlišta 

• schůzky s Janem Valešem ohledně řešení provizorního skateparku 

• jednání se zástupci ZŠ 5. května a R. Novotným ohledně celkové koncepce oprav této školy 

• kontrolního dne – lokalita U Prutu 

• jednání s architektem Janem Sapákem a komentované prohlídky Kantorovy vily s komisí pro 

kulturu a památkovou péči 

• jednání s M. Peltou ohledně projektových záměrů sportovní infrastruktury 

• ŘV ITI Liberec 

• ustavující schůze soutěžní poroty k MŠ Palackého 

• kontrolního dne lokality U Prutu. 
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních náměstkyně primátora Ing. Jany Hamplové 
za období od 4. 2. do 10. 3. 2023 

 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnila: 

 

• jednání pracovní skupiny komunitního plánování – zdravotně znevýhodnění 

• jednání s panem A. Peltou ohledně využívání nafukovací haly  

• jednání pracovní skupiny komunitního plánování – senioři 

• zahájení J50 na Mírové nám. a účast na akci Jizerská padesátka 50x jinak 

• komise pro kulturu a památkovou péči 

• jednání s paní K. Vinklátovou, náměstkyní hejtmana LK, o spolupráci v oblasti kultury a 
cestovního ruchu 

• komise pro sport a tělovýchovu 

• jednání s p. M. Šípkovou, ředitelkou DDM Vikýř, ohledně chystaných akcí  

• jednání s p. V. Rakušanem, ředitelem ZUŠ, a s p. M. Šípkovou ohledně projektu ZUŠ a Vikýře 
a záležitostech organizací 

• semináře k dotacím pro kulturní subjekty a následně společenského setkání se zástupci 
kulturních subjektů 

• turnaje Jablonecká šipka – sportovní klání seniorů ze tří měst 

• koordinačních schůzek k připravovanému projektu Jablonecké tóny 

• poradního sboru Crystal Valley  

• redakční rady Jabloneckého měsíčníku 

• jednání s p. P. Tulpou, náměstkem hejtmana LK, o spolupráci v sociální oblasti  

• koordinační schůzky k ocenění Jablonecká pečovatelka 

• jednání o městských slavnostech 

• novoročního setkání vedení města se zástupci církví 

• jednání osadního výboru Kokonín 

• jednání s p. J. Šepsem, vedoucím oddělení cestovního ruchu LK, ohledně spolupráce  

• koordinační schůzky realizace Týdne sociálních služeb  

• komise humanitní a sociální péče 

• vernisáže Černé světlo v galerii Kaplička 

• jednání rady města a zastupitelstva města 

• tiskové konference SMJN po konání zastupitelstva 

• jednání s p. J. Šťovíčkovou, ředitelkou ZŠ Pasířská, ohledně záležitostí organizace a havarijního 
stavu školní kuchyně 

• konzultace s p. J. Havránkem ohledně zkušeností při zpracovávání strategií pro obce  

• jednání s p. A. Pospíchalem, zástupcem společnosti BP Action s.r.o., ohledně nabídky 
organizace sportovních akcí  

• komise cestovního ruchu 

• jednání s p. Š. Hofrichterovou ohledně možné podpory dřevodílen v základních školách 

• jednání hodnotící komise pro dotační program 7.1 Kulturní aktivity v LK 

• jednání pracovní skupiny komunitního plánování – sociálně vyloučení 

• jednání s panem Š. Smolenem, duchovním správcem, ohledně sv. Anny a další spolupráce 

• novoročního setkání vedení města s podnikateli 

• jednání s panem M. Kohoutem ohledně akce Křehká krása 

• jednání pracovní skupiny komunitního plánování – pro rodinu 

• jednání s N. Vojtíškovou ohledně akce Živá knihovna povolání 

• jednání s p. K. Brázovou o záměru využití objektu bývalé dětské nemocnice  

• svatebních obřadů jako oddávající 

• jednání Rady nemocnice 

• koordinační schůzka k Peer programu (prevence kriminality) 

• komentované prohlídky Kantorovy vily s komisí pro kulturu a památkovou péči 

• slavnostního otevření nové nafukovací haly na Střelnici 

• koordinační schůzky k akci Den evropského dědictví, 90 let jablonecké radnice 

• jednání s p. M. Hanyšovou, ředitelkou ZŠ 5. května, ohledně záležitostí školy včetně prohlídky 



4 

 

• Řídící skupiny komunitního plánování 

• Řídícího výboru ITI 

• setkání se seniory u příležitosti MDŽ na jabloneckém Petříně 

• komise pro výchovu a vzdělávání 

• slavnostního zahájení veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2023 a obědu s účastníky 
z partnerských měst 

• setkání se seniorkami ze Svazu žen u příležitosti MDŽ 

• čerpání řádné dovolené (týden). 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 
za období od 4. 2. do 10. 3. 2023 

 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• novoročního setkání se zástupci kulturních subjektů 

• místního šetření ředitelé ZUŠ a SUPŠ, projektant – vnitroblok, okna SUPŠ 

• místního šetření ul. Lesní 

• jednání p. Kracík – sociální bydlení (bydlení pro seniory) 

• jednání RM (5), ZM  

• tiskové konference SMJN po zastupitelstvu 

• jednání p. Čančíková, ADRA, o.p.s. – pronájem nebytového prostoru 

• jednání p. Hnídek – ul. Nerudova 

• jednání pí. Zerner, spol. McDonald – pronájem pozemku – výstavba provozovny 

• jednání p. Stašák, spol. Byty Jablonec (2x) 

• novoročního setkání se zástupci podnikatelských subjektů 

• jednání představenstva JE a.s. 

• výboru pro územní plánování, rozvoj a dopravu 

• slavnostního otevření nové nafukovací haly na Střelnici 

• Řídícího výboru ITI Liberec 

• Dozorčí rady Sport Jablonec s.r.o. 
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E. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních náměstkyně primátora RNDr. Lenky Opočenské  
za období od 4. 2. do 10. 3. 2023 

 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnila: 
 

 

• pracovní schůzky se zástupci Photon Water Technology s.r.o. ohledně aktuální situace 
v procesu snižování sinic (2x) 

• novoročního setkání s kulturními subjekty 

• on-line jednání s JE a.s. na téma energetické využití odpadu 

• novoročního setkání s církvemi 

• konference online svazu statut měst a obcí – zástup za primátora 

• komise ŽP 

• on-line jednání s Filipem Svobodou na téma fotovoltaika 

• jednání s Petrem Pavelčíkem z CI2 k adaptační strategii na klima 

• komise cestovního ruchu 

• jednání s Lenkou Horákovou z AOPK Liberec k dotačním možnostem v ŽP 

• pracovního jednání s Michalem Plíškem – Marius Pedersen a.s. na téma valorizace cen  

• on-line jednání se Zdeňkem Ondrákem na téma zapojení evropské sítě projektu URBACT 

• školení facilitátorů, příprava na Setkání s občany 

• pracovní schůzky s V. Palatovou (Ekocentrum) a M. Šípkovou – DDM Vikýř, na téma 
Ekocentrum 

• pracovní schůzky s p. Kuruzcem na téma odpady 

• novoročního setkání s podnikateli 

• pracovní schůzky s Jiřím Janďourkem na téma odpadová politika 

• návštěva Re-use centra – setkání se zástupci federace Re-use center 

• pracovní schůzky se Štěpánem Kučerou na téma světelné znečištění v Jablonci 

• jednání s Martinem Kůrou z iniciativy Chraňles o spolupráci v tématech ŽP 

• on-line jednání s Ivo Kropáčkem na téma Zerowaste obce 

• pracovní výjezd – OZO Ostrava, Nový Jičín, Lisa Tech – zpracování odpadu 
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