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Vývoj splácení městského dluhu 
rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

městský dluh 
v tisících 455 186 400 982 337 048 279 944 222 773 165 533 108 237 76 057 



Výdaje města r. 2016 – celkem 
 828 765 tisíc Kč 

mzdy; 108,73 

investice do 
komunikací; 26 550 

stavby; 17 040 

projektová 
dokumentace; 16 290 

 splácení městského 
dluhu; 71 260 

Rezervy  27 300 

Městské divadlo; 10 
140 

EUROCENTRUM; 12 
870 

Sport s.r.o.  26 810 

Městská policie; 29 
670 

správa a údržba 
města; 511 780 



Hospodaření města 

 

• Stabilizovaná městská ekonomika 

• Splácení městského dluhu při zachování všech 
provozních funkcí města  

• Navýšení dotací městským organizacím i 
příspěvků pro kulturní a sportovní subjekty 

• Příprava na další investiční akce s ohledem na 
dotační tituly i výši úrokových sazeb 
 



IPRÚ Liberec – Jablonec n. N.  
Celkem za aglomeraci Liberec – Jablonec žádost o 2,59 mld Kč 

Projekty předkládané za Jablonec celkově za 486 milionů Kč:  

 

• Přestupní terminál veřejné dopravy – 250 mil. Kč 

• Cyklopruhy Palackého – 11 mil. Kč 

• Cyklostezka Odra – Nisa – 80 mil. Kč 

• Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci n. N. – 
nízkoprahové centrum „Kruháč“ aj. – 10 mil. Kč 

• Spolkový dům II – rozšíření sídla neziskových organizací – 60 mil.  
Kč 

• Navýšení kapacity MŠ – 40 mil. Kč 

• Modernizace ZŠ - 35 mil.  Kč 
 



Stavba přeložky silnice I/14 

• duben 2016 – květen 2018 

• hradí stát s podporou EU – 297 milionů Kč 

• úplná uzavírka Kunratice – Jablonec 

• objízdné trasy: 

– přes Proseč a Vratislavice 

– přes Rádelský mlýn 

 



Plánované opravy komunikací  

• Oprava lávky pro pěší přes Nisu v ul. Na 
můstku 

• Oprava vozovky v ul. Na Kopci (úsek Ještědská 
– Panenská) 

Práce na inženýrských sítích 

• plynovod v ul. Sadová, U Balvanu v rámci 
revitalizace CZT 

 

 

 

 



Jablonecká energetická a. s. 
I. etapa revitalizace  
• ukončena, 115 milionů korun  
• přepojeno 1650 domácností 
• Koncová cena tepla 620 – 650 Kč/GJ/sezóna 2015-16 
II. etapa revitalizace 
• duben – říjen 2016 
• 2 250 domácností a 50 institucí  

31. 10. 2016  Odpojení stávající soustavy a přepojení na 
novou 
 
E-mail pro dotazy: revitalizace@jabloneckaenergeticka.cz 
www.jabloneckaenergeticka.cz 
Facebook 

 

http://www.jabloneckaenergeticka.cz/


Jablonec nad Nisou – otevřené město 

• Lepší místo – www.lepsimisto.cz 
– aplikace pro mobilní telefony, zdarma ke stažení  

– vyfotit a poslat nepořádek, rozbitou silnici aj. 

– zpětná vazba 

• Jablonec v mobilu – www.mestojablonec.cz 
– aplikace pro mobilní telefony, zdarma ke stažení  

– Informace o městě stále s sebou, i v off-line 
režimu (kontakty na úředníky, kalendář akcí, 
aktuality, návody v životních situacích…) 

http://www.lepsimisto.cz/
http://www.mestojablonec.cz/


Jablonec – otevřené město 

Kontakty: 

• www.mestojablonec.cz – Aplikace otázky a 
odpovědi 

• dotazy@mestojablonec.cz 

• mujablonec@mestojablonec.cz 

• prijmeni@mestojablonec.cz –na jednotlivé 
pracovníky magistrátu včetně vedení města  

• Zelená linka ‐ 800 155 151 - zdarma 

 

http://www.mestojablonec.cz/
mailto:dotazy@mestojablonec.cz
mailto:mujablonec@mestojablonec.cz
mailto:prijmeni@mestojablonec.cz


Děkujeme za pozornost 


