


1 
 

A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
primátora Ing. Petra Beitla 

za období od 5. 5. do 8. 6. 2018 
 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• pietního aktu k připomenutí výročí ukončení 2. světové války, Liberec 
• jednání Poradního sboru ředitele věznice Rýnovice, Rýnovice 
• pracovní schůzky s p. Dočekalem týkající se vymezení zastavitelné plochy pro bydlení 

v katastru Mšeno nad Nisou (Arbesova ulice), se kterým dlouhodobě nesouhlasí 
• slavnostního výkopu finálového utkání MOL Cupu – FK Jablonec – SK Slavie Praha, Mladá 

Boleslav 
• pracovní schůzky s p. Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, týkající se Dopravního podniku 

měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s., Krajský úřad Libereckého kraje 
• návštěvy jablonecké porodnice u příležitosti Dne matek 
• pracovního oběda s p. Pěnčíkovou, jednatelkou společnosti Eurocentrum Jablonec nad 

Nisou, s.r.o.,  
• pracovní schůzky s p. Molitorisem, předsedou atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad 

Nisou, týkající se připravovaných atletických závodů 
• pracovního oběda s p. Strnadem 
• jednání Mikroregionu Jizerské hory 
• jednání valné hromady Dopravného sdružení obcí Jablonecka 
• přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských škol Libereckého kraje Kytička písniček, 

Eurocentrum 
• zahájení krajského kola zdravotně-výchovné soutěže Helpíkův pohár, přehrada 
• setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Liberec 
• slavnostního zahájení stavby Pavilonu intenzivní medicíny, nemocnice  
• pracovní schůzky s p. Votavou, ředitelem odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské 

společnosti, a.s., a p. Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou státního podniku 
Povodí Labe, týkající se projektu odvodnění Břízek 

• setkání s pečovatelkami nominovanými na ocenění Pečovatelka roku 2018 
• jednání Rady a Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou 
• mimořádného jednání Zastupitelstva statutárního města Liberec ve věci Dopravního podniku 

měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. 
• jednání dozorčí rady společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
• pracovní schůzky s p. Kuchyňkou, předsedou Základní oborové organizace Odborového 

svazu dopravy v Jablonci nad Nisou, týkající se předání dopisu na podporu p. Wejnara 
• vítání občánků 
• jednání dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti a.s. 
• pracovní schůzky s p. Wejnarem, ředitelem Jablonecké dopravní, a.s. 
• jednání Bezpečnostní rady Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje 
• natáčení streamu z Města plného tónů – ZUŠ Open 
• jednání správní rady Jizerské, o.p.s. 
• otevření letní koncertní sezóny MUSIC EXPORT SELCTION, kostel sv. Anny 
• Bautzener Frühling – oslavy 25 let partnerství měst Jablonec nad Nisou a Bautzen, Bautzen 
• pracovní schůzky s p. Šípkovou, ředitelkou Domu dětí a mládeže Vikýř, týkající se přípravy 

oslav 100 let Vikýře 
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• pracovní schůzky s p. Ambrožem, zástupcem společnosti M&M development company 
s.r.o., týkající se představení projektu podpory bydlení v České republice 

• slavnostního předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Dr. Antona Randy, 
obřadní síň radnice 

• pracovní schůzky s p. Kuchařem týkající se žádosti o transformaci pozemku v územním 
plánu města na plochu pro bydlení 

• slavnostního otevření dokončené stavby napojení ulici Mládí na ulici Palackého 
• Kulatého stolu, Spolkový dům 
• pracovní schůzky s p. Pelantem, zástupcem společnosti Kaufland, týkající se projektu 

podpory infrastruktury a informací k rekonstrukci prodejny Kaufland ve Mšeně 
• pracovní schůzky s panem Černým, zástupcem společnosti Daruma spol. s r.o., a p. 

Vobořilem, jednatelem Jabloneckého kulturního a informačního centra, týkající se 
mapových podkladů města a zvukového mapového panelu před radnicí 

• slavnostního požehnání obnoveného křížku u nové okružní křižovatky, Lukášov 
• slavnostního otevření silnice I/14 
• Dne jabloneckých zdravotníků, divadlo 
• pracovní schůzky s p. Beranem zástupcem Kasina Happy Day  
• jednání Rady nemocnice 
• pracovní schůzky s p. Koňákem týkající se jeho stížností na provoz skateparku 
• výjezdního zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, 

Bautzen 
• pracovní schůzky s p. Němcem, ředitelem odboru provozování vodohospodářské 

infrastruktury Státního fondu životního prostředí ČR, a p. Votavou, ředitelem odboru 
rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti, a.s., týkající se projektu napojení 
kanalizace v Kokoníně na čističku odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Praha 
 

 

Oddělení v mé kompetenci se mimo běžné agendy zabývala těmito činnostmi: 

Oddělení sekretariát primátora 
 

• příprava tiskových a mediálních výstupů  
• agenda peněžitých darů 
• agenda vítání občánků 
• komunikace s partnerskými městy a zahraničím a příprava společných projektů  

 účast jabloneckých umělců na Bautzner Frühling 2018  
 zájezd pro veřejnost do Budyšína 
 společné koncerty SPS Janáček a Chorvereinigung Sachsenring Zwickau ve Zwickau a 

Jablonci n. N. 
 účast Jablonce nad Nisou na Tänzelfest v Kaufbeuren 

• příprava akcí 
- Zakončení akademie seniorů 
- Klobouková slavnost  
- Koncert proti násilí na seniorech 
- poděkování učitelům za dlouholetou pedagogickou činnost k příležitosti jejich odchodu 

do důchodu 
- Den matek 
- filmové představení pro studenty středních škol „Milada“  
- slavnostní zahájení stavby pavilonu intenzivní medicíny 
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- slavnostní otevření silnice I/14 
- slavnostní požehnání křížku v Lukášově 
- festival Sculpture Line 2018 
- Jablonecké pivní slavnosti 
 
 

Oddělení interního auditu a stížností 
písemné stížnosti  

• 2. 5. stížnost na zřizování ubytoven pro nepřizpůsobivé občany, odpověď zaslána 9. 5.  
• 2. 5. popíjení alkoholu v Tyršově parku, odpověď zaslána 2. 5.  
• 7. 5. hluk ze skateparku, odpověď zaslána 21. 5. 
• 10. 5. parkování v ulici Za Hrází, odpověď zaslána 16. 5. 
• 16. 5. stížnost na pokácení stromů, odpověď zaslána 29. 5. 
• 23. 5. zarostlé dopravní značky, odpověď zaslána 29. 5. 
• 23. 5. skatepark, odpověď zaslána 29. 5. 

 
ústní stížnosti  

• 2. 5.  vrácení alikvotní části poplatku za úhradu psa – vysvětleno, kontakt na oddělení 
rozpočtu a poplatků 

• 3. 5. odložený odpad, začínající černá skládka – předáno k řešení pracovníkům veřejně 
prospěšných prací  

• 4. 5. vyvrácený koš u hřiště ve vnitrobloku Liberecká – předáno oddělení správy veřejné 
zeleně 

• 4. 5. sousedské spory v domě Na Ostrohu – vysvětleny možnosti řešení 
• 7. 5. požadované informace k vyúčtování služeb – vysvětleno  
• 14. 5. štěkot psů – předány e-mailem možnosti řešení 
• 14. 5.  kácení stromů – informace o postupu řešení předány 
• 14. 5. umístění a provoz zeleninových trhů – informace e-mailem předány 
• 14. 5. neposekaná tráva u dětského hřiště v Erbenově ulici – zaurgován, informace  

o nejzazším termínu posekání 
• 14. 5. pokácené stromy a ponechané větve na soukromém pozemku stěžovatele – 

zaurgován odvoz u technických služeb 
• 14. 5. informace k hernám v Jablonci – vysvětlena situace a postup 
• 21. 5. žádost o informace ke stavebnímu řízení – předán kontakt na stavební úřad 
• 21. 5. nepořádek kolem popelnic v ul. Saskova – předáno k řešení na oddělení správy 

veřejné zeleně 
• 21. 5. sousedské spory (SBD) – vysvětleny možnosti řešení 
• 22. 5. volně ležící matrace na ulici Puškinova – předáno k řešení pracovníkům veřejně 

prospěšných prací 
• 22. 5. skatepark – projednání předchozí písemné stížnosti, doplnění požadavků 
• 23. 5. žádost o informaci ohledně telefonického spojení na odbor správní – předáno  

 
aplikace „Lepší místo“ 

• 2. 5. černá skládka (ul. Sněhová) – předáno k úklidu pracovníkům veřejně prospěšných 
prací, v řešení 

• 3. 5. pískoviště (ul. Žitná) – vyřešeno  
• 6. 5. nefungující automat (ul. Liberecká) – vyřešeno  
• 7. 5. nakáleno na kopci na cestě (ul. Smetanova) – nenalezeno, neřešitelné 
• 7. 5. Dvorská ul. Pěší zóna – vyřešeno  
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• 8. 5. díra na vozovce (ul. I. Olbrachta) – předáno na oddělení správy komunikací, v řešení  
• 8. 5. u loděnice mrtvá ryba – vyřešeno  
• 9. 5. sražený holub (ul. Střelecká) – vyřešeno  
• 9. 5. počmáraná zeď pod stadionem Střelnice – nahlášeno Policii ČR, neřešitelné  
• 9. 5. hromady betonových sloupů u cesty již několik let – předáno ČEZ, neřešitelné 
• 10. 5. tříděný odpad (ul. Podskalí) – vyřešeno  
• 10. 5. skládka (ul. Smetanova) – vyřešeno  
• 10. 5. popelnice (ul. Smetanova) – vyřešeno  
• 11. 5. opadává omítka (ul. Nová Pasířská) – předáno ČEZ, neřešitelné 
• 12. 5. nepořádek (ul. Podskalí) – vyřešeno  
• 12. 5. ztrouchnivělá lavička v ulici Hluboká – vyřešeno 
• 13. 5. výmol (ul. Pražská) – předáno oddělení správy komunikací, v řešení 
• 15. 5. pneu (ul. Arbesova) – předáno oddělení organizace a personálu veřejných prací,  

v řešení 
• 15. 5. skládka (ul. Sportovní) – vyřešeno  
• 17. 5. nepořádek (ul. Smetanova) – vyřešeno  
• 17. 5. zábor veřejného prostranství – vyřešeno  
• 19. 5. lanovka (ul. Pobřežní) – vyřešeno  
• 21. 5. koše (ul. Mšenská) – vyřešeno 
• 22. 5. tříděný odpad Břízky (ul. Sportovní) – vyřešeno  
• 23. 5. vrak Souběžná – vyřešeno  
• 24. 5. nebezpečné místo pro přecházení – předáno na oddělení správy veřejné zeleně  

a oddělení správy komunikací, v řešení 
• 24. 5. povrch chodníku (ul. Palackého) – předáno na oddělení správy komunikací, v řešení 
• 26. 5. kočárek uprostřed vody (ul. Luční) – vyřešeno  
• 26. 5. nepřehledné místo (ul. Hřbitovní) – vyřešeno  
• 28. 5.  černá skládka (ul. U Tenisu) – předáno na oddělení organizace a personálu veřejných 

prací, v řešení 
• 29. 5. příjezdová silnice do ulice Bousova – předáno na oddělení správy komunikací,  

v řešení 
• 29. 5. odpadky (ul. ČSA) – vyřešeno  
• 29. 5. odpad (ČSA) – vyřešeno  
• 29. 5. cesta do školy (ul. Pod Vodárnou) – neřešitelné  
• 30. 5. nebezpečný přechod (ul. Podhorská) – předáno na oddělení správy veřejné zeleně  

a oddělení správy komunikací, v řešení 
• 30. 5. chybí vysoká okrasná zeleň – vyřešený  

 
audit a veřejnosprávní kontrola 

• vypracování závěrečných protokolů z veřejnosprávních kontrol č. VSK/3A–3D/2018 
(dodržení účelu a podmínek účelových dotací pro poskytovatele sociálních služeb), předání 
kontrolovaným subjektům 

• zahájení interního auditu č. 1/2018 (audit dokladů spojených s vyúčtováním služeb 
v nájemních bytech v majetku města) 

 
ostatní činnost          

• 14. 5. schůze kontrolního výboru, příprava materiálů, pozvánky, zápis 
• 21. 5. kontrola provozovny Victoria TIP a.s., U Kostela – zpráva o kontrole ve věci 

provozování hazardních her v Jablonci nad Nisou dle Obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Jablonec nad Nisou 1/2018 
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• 22. 5. jednání sekce interních auditorů – krajský úřad Liberec 
• jednání a místní šetření v rámci prověřování oprávněnosti stížností a podnětů občanů, 

kontrola nápravných opatření 
 
 
Oddělení krizového řízení   
 

• pravidelná aktualizace Havarijního plánu 
• pravidelná aktualizace Krizového Plánu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou 
• aktualizace Plánu nezbytných dodávek v systému ARGIS 
• jednání Bezpečnostní rady 
• příprava podkladů pro projednání změny územního plánu ve věci výstavby nové základny 

Vodní záchranné služby na Tajvanu 
• dokončení povodňových prohlídek 
• jednání ve věci upgrade systémů varování a zabezpečení krizového pracoviště 
• instalace nových informačních tabulí na vodní nádrži Mšeno 
• jednání o realizaci programu inteligentních analýz MKDS 
• jednání o výjimce z ochranného pásma kanalizace při přípravě projektu Osvětlení rizikových 

lokalit II – stezka podél Bílé Nisy 
• porada na Ministerstvu vnitra k investičním projektům Programu prevence kriminality 
• spolupráce na realizaci krajského kola soutěže Helpíkův pohár 
• koordinační jednání ke Dni Integrovaného Záchranného Systému 2018 
• jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 
• jednání ve věci analýzy zabezpečení škol podle nové normy pro zabezpečení tzv. měkkých 

cílů 
• zajištění projektu prevence kriminality: „Jablonec nad Nisou – Nezakopni o paragraf“ 
• předložení dokumentů pro likvidační komisi (odhadní protokoly, seznamy, apod.) 
• jednání na krajském ředitelství hasičského záchranného sboru ohledně dotací z generálního 
ředitelství pro jednotky požární ochrany města  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Beitl 
primátor 
Jablonec nad Nisou, dne 8. 6. 2018  
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora pana Ing. Miloše Zahradníka a jeho odborů 

za období od 5. 5. do 8. 6. 2018 
 
 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

• projednávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
• natáčení Horké linky RCL 
• oslavy Svátku matek v Základní umělecké škole se Seniory ČR 
• pohovorů s řediteli školských zařízení, kterým končí šestileté funkční období 
• zahájení výstavy výtvarných prací v Eurocentru 
• přehlídky pěveckých sborů mateřských škol Libereckého kraje Kytička písniček 
• jednání na téma sociální bydlení se zástupcem Agentury pro sociální začleňování 
• slavnostního aktu položení základního kamene Pavilónu intenzivní medicíny 
• jednání s neziskovou organizací Post Bellum ohledně projektu pro základní školy Paměť 

národa 
• výběrového řízení na primáře ortopedie Nemocnice Jablonec nad Nisou 
• aukce výtvarných prací v Eurocentru + předání šeku Nemocnici 
• nahrávání streamu na akci ZUŠ Open 
• jednání ohledně Plánu rozvoje sportu 
• členské schůze Sdružení pro rozvoje Libereckého kraje 
• předávání maturitních vysvědčení 
• besedy pro Český svaz žen ve Spolkovém domě 
• slavnostní zahájení provozu nové silnice Jablonec nad Nisou – Liberec 
• Dne jabloneckých zdravotníků v divadle 
• jednání Rady nemocnice 
• besedy pro Seniory ČR 

 
 
 
HUMANITNÍ ODBOR 
 
Vedení odboru 

• Řešení dotací a peněžitých darů, příprava materiálů pro Radu a Zastupitelstvo města 
• Plnění povinností spojených s GDPR 
• Zpracování plánu rozvoje sportu v Jablonci nad Nisou 
• Pohovory s řediteli škol, kteří pokračují v 6letém období ve výkonu funkce ředitele 
• Příprava materiálu k navyšování kapacit MŠ, jednání k této problematice 
• Účast na jednání oddělení sociálně právní ochrany dětí s výchovnými poradci škol 
• Účast na poradě ředitelek mateřských škol 
• Účast na jednání komise pro sociálně – právní ochranu dětí 
• Jednání s řediteli organizací a jednateli společností v oblasti školství, kultury a sportu 

k rozpočtu, připravovaným akcím, provozním a dalším záležitostem 
• Provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok 2017 v Městské knihovně Jablonec nad 

Nisou, p.o. ve spolupráci s odborem ekonomiky 
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Oddělení školství, kultury a sportu 
 
Školství 

• Zápis do mateřských škol a následná schůzka s ředitelkami – dořešení umístění 3letých dětí; 
dohledávání dětí s povinnou předškolní docházkou v součimosti s asistenty Městské policie 

• Účast v konkurzních komisích na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy Liberecká 31 Jablonec nad Nisou  

• Účast na jednání Komise pro výchovu a vzdělávání, zpracování podkladů pro jednání 
• Pohovory s řediteli škol, kteří pokračují v dalším 6letém období ve výkonu funkce ředitele 
• Hodnotící pohovory s řediteli škol a školského zařízení na základě schválených odměn radou 

města 
• Řešení problematiky parkování u škol v návaznosti na nově schválenou obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku – shromažďování podkladů z jednotlivých škol pro oddělení 
správy komunikací 

• Spolupráce na přípravě setkání s pedagogy, kteří odcházejí do důchodu 
• Aktualizace materiálu k potřebě navyšování kapacit mateřských škol na území Jablonce nad 

Nisou, schůzka s vedením města k řešení této problematiky 
• Materiál pro Radu města – pokračování v poskytování příspěvku rodičům dětí, které nebyly 

přijaty do městem zřizovaných mateřských škol, a dítě navštěvuje soukromé zařízení 
v Jablonci nad Nisou 

 
Kultura 

• Výtvarná výstava dětí, žáků a studentů Jabloneckých škol – příprava, instalace, zahájení, 
aukce (příprava darovací smlouvy pro Nemocnici a materiálu pro Radu města) 

• Zpracování vyjádření k Oznámením na pořádání akcí 
• Organizační práce na připravovaných akcích – Cena pro nadané, Oslavy 100. výročí, Den 

rodiny, Den otců, Týden seniorů 
• Technické zajištění dočasné instalace sochy před budovou radnice v rámci projektu 

SCULPTURE LINE 2018 (30. 5. 2018) 
 
Sport, granty a dotace  

• Řešení dotací, peněžitých darů a individuálních dotací, příprava materiálů pro Radu 
a Zastupitelstvo města 

• Zpracování vyjádření k Oznámením na pořádání akcí 
• Spolupráce na tvorbě Plánu rozvoje sportu v Jablonci nad Nisou – jednání s vedením města 

o podobě připravovaného materiálu 
 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

• Nadále vyhlášena výběrová řízení na volné pracovní pozice sociální pracovník OSPOD, 
stále chybí 2 sociální pracovníci OSPOD 

• Realizace projektu Nezakopni o paragraf: 22. 5. – 24. 5. 2018 se uskuteční výchovně-
vzdělávací pobyt pro děti z evidence OSPOD 

• 28. 5. 2018 uspořádal OSPOD seminář na téma Návykové látky a mládež s lektorem kpt. 
Bc. Petrem Procházkou z Policie ČR, Policejní prezidium, Služba kriminální policie a 
vyšetřování, Národní protidrogová centrála – seminář byl určen pro odbornou veřejnost   

• 7. 6. 2018 se koná Komise SPOD 
• 13. 6. 2018 se uskuteční jednání Týmu Systému včasné intervence 
• 14. 6. 2018 vedoucí odd. lektoruje přednášku v Mateřském centru Jablíčko na téma Soudní 

úprava poměrů dítěte při rozchodu rodičů 
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• 28. 6. 2018 se vedoucí odd. zúčastní porady vedoucích pracovníků OSPOD na Krajském 
úřadu Libereckého kraje 
 
 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Vedení odboru 

• Účast na zasedání pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje pro 
sociální začleňování. 

• Účast na 3 jednáních hodnotící komise k veřejné zakázce Nemocnice Jablonec nad Nisou – 
návazná péče II. 

• Plnění úkolu odboru dle pokynů pověřence při vyplňování dotazníků v rámci GDPR. 
• Plnění informační povinnosti ve věci hlášení podpor poskytovaných podle rozhodnutí 

Komise (EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pro 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 
Oddělení sociální péče 

• Veřejní opatrovníci dokončují vyhotovení zpráv pro potřeby okresního soudu ohledně 
správy majetku a hospodaření s finančními prostředky u všech opatrovanců Statutárního 
města Jablonec nad Nisou za předchozí rok (celkem 74 opatrovanců, termín odevzdání 30. 
6. 2018). 

• Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2018 a podání 
vyúčtování dotace na výkon sociální práce za rok 2017. 

• Účast na kulatém stolu na téma „Hledání vhodných forem propojení zdravotního 
a sociálního systému a provázanost sociálních a navazujících služeb“  
 

Oddělení sociálních služeb  
• Komunitní plánování a pro-rodinná politika – jednání pracovních skupin, příprava Akčního 

plánu pro rok 2019, spolupráce na realizaci akce Den otců. 
• Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách – administrace dotačního programu 2018. 
• Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi z oblasti sociální a zdravotní – příprava 

akce Den zdravotně postižených 13. 6. 2018. 
• Účast v pracovních skupinách na přípravě Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na 

období 2019 – 2022. 
• Účast na konferenci Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy.   

 
 

 
 
Ing. Miloš Zahradník 
náměstek primátora 
Jablonec nad Nisou, dne 8. 6. 2018 
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora JUDr. Ing. Lukáše Pletichy 

za období od 5. 5. do 8. 6. 2018 
 
 
V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• Jednání Jablonecká dopravní p. Wejnar – sčítání pěších, příprava terminál 
• Jednání – Finanční výbor 
• Jednání SčVaK p. Votava – odkanalizování Břízky 
• Jednání p. Smrček – propojení ulic Mládí a Palackého 
• Sokolovna Kokonín – Majáles zdravotně postižených 
• Přivítání účastníků mezinárodní cyklistické akce 
• Telefonní konference – MOBA – terminál 
• Jednání arch. Daniel – pomníky 
• Jednání Ing. arch. Stolín – Sluneční lázně 
• Jednání předseda Mikroregionu Jizerské hory p. Řešátko – cyklo odbočka Rádelský Mlýn 
• Jednání – Mikroregion Jizerské hory 
• Projednání s občany Eurocentrum – revitalizace ulice V Aleji 
• Přijetí žáků družby – ZŠ Liberecká a Kaufbeuren 
• Zahájení stavby pavilonu intenzivní medicíny 
• Dolní nádraží Jablonec nad Nisou – vyklizení objektu 
• Jednání Elektropraga Jablonec nad Nisou – venkovní cvičební prvky 
• Účast – Terezínská tryzna 
• Jednání – Projektový tým dotačního projektu „Kruháč“ 
• Praha – seminář – spory při realizaci staveb 
• Valná hromada Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
• Rozhovor ve studiu RCL 
• Jednání AF CITYPLAN – mikrosimulace terminál 
• Jednání „Plán rozvoje sportu“ 
• Předávání maturitních vysvědčení – Gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou 
• Konference Praha – NIMBY efekt – investor, město, občané 
• Jednání arch. Tauš – bezbariérovost Polikliniky I. Poštovní ulice 
• Setkání s občany Kokonína – kanalizační přípojky 
• Účast na slavnostním otevření komunikace I/14 Jablonec nad Nisou – Kunratice 
• Městské divadlo – „Den jabloneckých zdravotníků“ 
• Předávání maturitních vysvědčení – Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou 
• Jednání Státní fond životního prostředí Praha – čističky v regionu 
• Dopravní výbor – zase marné čekání na paní Naděždu Cínovou 
• Jednání bytový dům ulice Stavbařů – architektonická studie Daniel α Folc 
• Jednací řízení bez uveřejnění – spol. DOMYJINAK s.r.o. – terminál, zadání studie 

 
 
Oddělení dotací: 

• odeslání dokumentů na Ministerstvo pro místní rozvoj k závěrečnému vyhodnocení dotační 
akce „Demolice objektů čp. 105 a 172 v Jablonci nad Nisou“  

• schůzka u poskytovatele dotace na Centru pro regionální rozvoj v Liberci, konzultace 
způsobilosti výdajů chystaného projektu „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín“ 
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• schůzka s ředitelkou školy k přípravě žádosti o dotaci a studie proveditelnosti „Navýšení 
kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“ 

• shromáždění starostů Mikroregionu Jizerské hory 
• účast na jednání se zástupcem Agentury pro sociální začleňování (schůzka u nám. Ing. 

Zahradníka) 
• účast na dvoudenním výjezdním zasedání měst pracovní skupiny měst IPRÚ (Integrovaných 

plánů rozvoje měst) v Karlových Varech 
• účast na schůzce s projektantem a zástupci oddělení investiční výstavby k projektu 

„Zodolnění hasičské zbrojnice Kokonín“ 
• schůzka k připravované akci „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“ 
• jednání projektového týmu dotační akce „Centrum terénních a ambulantních služeb 

v Jablonci nad Nisou“ 
• účast na kontrolním dnu stavby dotační akce „Centrum terénních  

a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou“ 
• účast na semináři „Dotace Evropské unie a veřejné zakázky“ (Liberec) 
• účast na diskuzi s občany ve věci odkanalizování Kokonína v kokonínské sokolovně 
• administrativa v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury (domovní 
čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky)  

• administrativa žádostí v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, konzultace s příjemci a žadateli 

• administrativa v rámci Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 
• zpracování stanovisek pro majetkoprávní oddělení (tzv. koleček) – ověřování pozemků 

zatížených dotačními akcemi 
• doplňování dotačních akcí v realizaci a udržitelnosti k jednotlivým pozemkům v T-mapách 

v modulu „Majetek“ 
• účast na poradách vedení, odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru stavebního a 

životního prostředí, zpracování materiálů do finančního výboru, zastupitelstva a rady města 
• poskytování poradenství v oblasti dotací pro neziskové organizace, právnické a fyzické 

osoby 
 
Oddělení investiční výstavby: 
Realizace staveb: 

• Proseč nad Nisou – Nový Svět – rekonstrukce komunikace po povodni  
• Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice – předčasné užívání 
• Sportovní areál Sokolí 
• Centrum terénních a ambulantních služeb  
• Obnova jižní a východní fasády radnice 
• Odkanalizování oblasti ulice Arbesova v Jablonci nad Nisou 
• Aktivní bleskosvod na věži radnice 
• Radnice – oprava části interiéru věže 
• Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava 
• Splašková kanalizace Na Palouku, Proseč nad Nisou 

 
Předání dokončených staveb: 

• Ulice U Lesa – dokončení stavby komunikace 
 
Příprava staveb: 

• Rekonstrukce ulice (ul.) Lesní – 2. část – dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
• Cyklotrasa Odra Nisa – úsek směr Lučany – DÚR  
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• Stará Osada – rekonstrukce komunikace – dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
• Úprava ul. Československé armády – DÚR 
• Dopravní obslužnost a využitelnost pozemková parcela číslo (p. p. č.)  807/1 v katastrálním 

území (k. ú.) Rýnovice – studie 
• Sjezd do areálu bývalých Libereckých automobilových závodů (LIAZu) – úprava DÚR 
• Revitalizace Slunečních lázní – změna – DÚR 
• Rekonstrukce ulice V Aleji – DÚR  
• Okružní křižovatka (OK) Ostrý roh – DÚR  
• Cyklotrasa kolem kolem Jizerek – Proseč nad Nisou (n. N.) II. etapa – dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) 
• Základní škola (ZŠ) Rychnovská číslo popisné (č. p.) 216 – přístavba dílen, šaten – DPS 
• ZŠ Janáčkova – úprava zahrady – DPS 
• Mateřská škola (MŠ) Montessori – přístavba – DSP 
• MŠ Montessori – úprava zahrady – DPS 
• ZŠ Pasířská – modernizace odborných učeben + bezbariérovost – DPS 
• Spolkový dům II Floriánova ul. – studie návrhu rekonstrukce 
• Spolkový dům II – studie řešení trafostanice (TS) 
• Sídliště Šumava – Jeronýmova ulice, Spojovací, Březová – DÚR 
• Parkoviště Vodní – DÚR/DSP 
• Propojení 3 pěších komunikací do ul. Podhorská – DÚR/DSP 
• Parkoviště v ulici Pobřežní – DSP 
• Cyklopruhy Palackého I. a II. etapa – DÚR 
• Dům zvláštního určení Palackého č. p. 63 a 65 – zateplení objektu – DSP+DPS 
• Osada Sever Rýnovice – infrastruktura – DÚR  
• Dešťová kanalizace, centrum (ul. Průmyslová, Liberecká, Poštovní, Generála Mrázka) – 

DÚR 
• Dešťová kanalizace centrum II. etapa – DÚR 
• Zřízení přechodu pro chodce na silnici (sil.) I/14, ul. Prosečská, u požární zbrojnice – DSP 
• Odkanalizování lokality nad náměstím (nám.) Boženy (B.) Němcové, III. etapa – změna 

trasy – DÚR 
• Skalka – splašková kanalizace – stavební povolení (SP) 
• OK Mlýnská – DÚR 
• Přeložka ulice Průběžná – DÚR 
• Chodník v ulici Na Hutích – DÚR  
• Vnitroblok Anenská – DÚR 
• Revitalizace Novoveské nádrže – DÚR 
• Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové – 2. etapa – DPS 
• Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové – 2. etapa – přípojky 
• Vodovod a kanalizace Prosečská 200 – DÚR 
• Ul. Maxe Švabinského, oprava propustku, opevnění části koryta – DÚR 
• Oprava místní komunikace ul. Horní – DÚR 
• Rekonstrukce ul. Na Šumavě – DÚR 
• Chodník v ul. Hřbitovní – DÚR 
• Revitalizace vodního prvku na Horním náměstí – DSP 
• Revitalizace vodoteče Dolina – DSP 
• Splašková kanalizace ul. Vladislava Vančury – DPS 
• MŠ Slunečná, zateplení, zkapacitnění – DSP 
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• Přístupová dokumentace k rodinným domům (RD) ul. U Pískovny, Hřebenová (Větrný vrch) 
– DÚR/DSP 

• Úprava místní komunikace ul. V Úvoze – DSP 
• ZŠ Pasířská – vybavení nábytkem 
• ZŠ Liberecká – družina – vybavení nábytkem 
• Přístupová komunikace ul. Polní, Stavbařů – DÚR, DSP,DPS 
• Odstavná plocha ul. Hluboká – DPS 

 
Příprava podkladů k žádosti o dotaci ZŠ Šumava zlepšení infrastruktury: 

• ZŠ Pasířská 
• Cyklotrasa Odra–Nisa – úsek Proseč n. N. – II. etapa 
• MŠ Montessori 
• ZŠ Kokonín 

 
Příprava zadávacích dokumentací k výběrovému řízení:  

• ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova – dodávka nábytku do modernizovaných učeben 
 
Podané žádosti o vydání stavebního povolení (SP) či územního rozhodnutí (ÚR): 

• Parkoviště ul. Pobřežní – SP 
• Rekonstrukce silnice III/29029 – Jablotron – ÚR 
• Okružní křižovatka Ostrý roh – ÚR 
• Podchycení skal v ulici V Nivách – ÚR 
• Splašková kanalizace Skalka – ÚR 

 
Uzavřené smlouvy o právu k provedení stavby:   6 kusů (ks)   
Vydaná stanoviska za město:    22 ks     
 
Oddělení územního plánování: 
 
Nový územní plán Jablonec nad Nisou  
Změny ÚP 

• změna č. 1 ÚP Jablonec nad Nisou (vícebodová) – sumarizace požadavků z veřejného 
projednání, rozdělení změny, formulace upraveného návrhu zadání ÚP, 

• změna č. 2 ÚP Jablonec nad Nisou – (DPMLJ – „Modernizace TT Liberec – Jablonec n. 
N.“),   

 
Územní studie – zpracování zadání: 
ÚS 19 – Průmyslová zóna Rýnovice – jih, zadání ÚS ze strany pořizovatele zpracováno – ZM vzalo 
na vědomí – žadatel fy. Ligum, konzultace ÚS v rozpracovanosti s vybranými DO, probíhá 
připomínkování zápisu, 
ÚS 22 – Průmyslová zóna Rýnovice – východ – zadání ÚS ze strany pořizovatele zpracováno, ZM 
vzalo na vědomí, řešení problematiky dalšího napojení areálu fy. Atrea na budoucí silnici I/14  
(žadatel – fy. Atrea), ÚS vložena do centrální evidence územních studií, 
ÚS 23 – Průmyslová zóna Rýnovice – západ (žadatel fy. Jablotron) – proběhla konzultace 
v rozpracovanosti s vybranými dotčenými orgány a organizacemi, rozeslán záznam z jednání 
k připomínkování, 
ÚS 5 – Rýnovice U Vodojemu, probíhá zpracování územní studie, dne 10. 4. 2018 připraveno ze 
strany zpracovatele 1 Veřejné plánovací setkání „Budoucnost území nad sídlištěm“, dne 26. 6. 2018 
připraveno ze strany zpracovatele 2 Veřejné plánovací setkání „Budoucnost území nad sídlištěm“, 
ÚS 9 – Horní Proseč – Západ, zpracování návrhu smlouvy o dílo 
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ÚS 4 – Širší centrum, formulace návrhu zadání ÚS, zpracování této územní 
studie podmiňuje veškeré změny v území, jež bylo mimo jiné předmětem architektonicko 
urbanistické otevřené soutěže na návrh terminálu Jablonec nad Nisou  
 
ÚP Bedřichov: 

• 1. změna ÚP Bedřichov 
zpracování dokumentace 1. změny ÚP (náprava soudem zrušené části ÚP Bedřichov), 
společné jednání o návrhu 1. změny, očekává se vyjádření obce ve smyslu úvah o 
přehodnocení dané problematiky, obec požaduje dokončení změny, řešení problematiky 
„Chatová oblast Bedřichov“,  

• 2. změna ÚP Bedřichov 
formulace zadání 2. změny ÚP Bedřichov, příprava veřejného projednáni 
formulace zadání Územní studie ke 2. změně ÚP Bedřichov 
veřejné projednání návrhu zadání 2. změny ÚP Bedřichov 
příprava materiálu + schválení zadání v ZO Bedřichov 
příprava materiálu pro schválení nového podnětu na změnu ÚP Bedřichov 

• 3. změna ÚP Bedřichov, zahájení přípravných prací, 
• pořizovatel připravuje jednání ve věci zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Bedřichov, která 

by integrovala rozpracované změny, další záměry obce a soukromých žadatelů, včetně 
vyhodnocení ÚP. 

Pozastaven proces pořizování s ohledem na kapacitní možnosti oddělení. 
 
Nový územní plán Janov nad Nisou – rozpracovaná dokumentace: 

• Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách ze všech stupňů projednání, včetně vyhodnocení 
připomínek. 

 
ÚP Rádlo: 

• zpracování Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Rádlo, sumarizace stanovisek DO a 
připomínky veřejnosti, doplnění požadavků do Zprávy o uplatnění a příprava materiálů pro 
jednání ZO. 

 
ÚP Pulečný: 

• řešení problematiky dílčích Územních studií Z27 a Z18  (předběžné vyhodnocení parcelace, 
zajištění dopravní přístupnosti, problematika veřejných prostranství apod.), včetně 
zastavitelné lokality Z6, zajištění vložení studií do evidenční databáze, 

• administrace návrhu na změnu ÚP Pulečný, 
• pořizovatel připravuje jednání ve věci zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Pulečný, která 

by integrovala rozpracované změny, další záměry obce a soukromých žadatelů, včetně 
vyhodnocení ÚP. 

• Zaevidována žádost obce o pořízení změny ÚP – změna koncepce zásobování pitnou vodou 
– nutné prověřit soulad s PRVKUK LK 

Pozastaven proces pořizování s ohledem na kapacitní možnosti oddělení. 
 
ÚP Dalešice: 
• Pořizovatel připravuje jednání ve věci zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Pulečný, která by 

integrovala rozpracované změny, další záměry obce a soukromých žadatelů, včetně 
vyhodnocení ÚP. 

Pozastaven proces pořizování s ohledem na kapacitní možnosti oddělení. 
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ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou: 
• doplnění Zprávy o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
• sumarizace záměrů na nové změny platného ÚP, 
• formulace podnětů na změny platného ÚP pro jednání zastupitelstva města, 
• prověření problematiky ÚS Z51 a Z55 – způsob odkanalizování a zásobování vodou, Z8, Z9 – 

vyhodnocení záměrů na využití z pohledu prostorových regulativů ÚP, 
• jednání pana starosty Bc. Levinského s SVS ve věci zkapacitnění vodojemu Zákoutí, 
• pracovní jednání na Odboru stavebním a ŽP MMJN – seznámení DO a pořizovatele se závěry 

z jednání starosty obce s SVS, vytyčení dalšího postupu pořizování Zprávy o uplatnění ÚP 
 
Různé:  
• řešení problematiky anonymizace dokumentů v souvislosti s uplatněním ustanovení GDPR, a to 

v rámci vydaných a zveřejněných ÚP a dokumentací připravených pro vydání, 
• řešení problematiky zastavitelné plochy BP1.14 – žádost pana Dočekala o změnu ÚP Jablonec 

nad Nisou, pracovní jednání s vlastníky pozemků,  
• řešení problematiky vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování po novele 

stavebního zákona 
- účast na semináři s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj  
- od novely stavebního zákona zaevidováno k datu 7. 6. 2018 na Oddělení územního 

plánování cca 250 žádostí o závazná stanoviska, oddělení nestíhá plnit danou agendu 
v rámci doporučených 30-ti dnů, 

- z větší části paralyzována pořizovatelská činnost (vyhodnocování námitek rozpracovaných 
ÚP, změny platných ÚP, zprávy o uplatňování ÚP, formulace zadání územních studií, 
včetně administrace konzultací v rozpracovanosti), 

 
 
 
 

 
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 
Náměstek primátora 
Jablonec nad Nisou, dne 8. 6. 2018 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora Ing. Miloše Veleho a jeho odborů 

za období od 5. 5. do 8. 6. 2018 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 
• čtyř kontrolních dnů stavby pavilonu intenzivní medicíny; 
• jednání s p. Preislerem, členem výboru Společenství vlastníků jednotek Mozartova na 

téma problematiky parkování před objektem Mozartova 21-27; 
• jednání s Mgr. Vítem Rakušanem, ředitelem Základní umělecké školy a Ing. arch. Jiřím 

Janďourkem, Atakarchitekti – na téma projektu umělecké školy; 
• jednání představenstva Jablonecké dopravní a.s.; 
• jednání s krajským státním zástupcem Mgr. Radimem Kadlčkem, Ing. Tomášem 

Maternou, referentem – min. radou, odbor investic a majetku Ministerstva spravedlnosti 
ČR, a Ing. Pavlem Havrdou, Krajské státní zastupitelství, na téma nájemní smlouvy a 
eventuálního prodeje budovy města, ve které sídlí Okresní státní zastupitelství; 

• dvou jednání představenstva společnosti Jablonecká dopravní a.s.; 
• dvou jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města a místního šetření; 
• slavnostního zahájení stavby Pavilonu intenzivní medicíny; 
• jednání s Ing. Davidem Votavou, SVS a.s. na téma odvodnění prostoru Břízek; 
• jednání s Ing. Lubošem Wejnarem, ředitelem Jablonecké dopravní a.s. – jednání týkající 

se dění ve společnosti; 
• jednání s Ing. Milanem Maturou, jednatelem SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. a 

Ing. Renatou Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky MMJN na téma ekonomiky 
společnosti; 

• jednání likvidační komise; 
• jednání dozorčí rady společnosti Jablonecká energetická a.s.; 
• jednání Valné hromady DPMLJ, a.s.; 
• účast na kontrolních dnech stavby rekonstrukce plaveckého bazénu a řešení požáru, který 

vznikl v rámci prací na opravě střechy; 
• projednání Plánu rozvoje sportu; 
• jednání s p. Pavlou Macháčkovou, ředitelkou MŠ Tichá na téma realizace projektu EPC 

(„projekt EPC“ Energy Performance Contracting - poskytování energetických služeb se 
zaručeným výsledkem) a úpravy chodníku uvnitř areálu školky; 

• jednání s Ing. Milanem Maturou, jednatelem SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. a 
Ing.  Renatou Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky MMJN na téma problematiky odpisů 
na realizovaných opravách budov v majetku města; 

• společné jednání s JUDr. Ing. Pletichou,  Ing. arch Pavlem Taušem a Mgr. Magdalenou 
Hájkovou, Atelier 4 s.r.o. a spolumajitelem Polikliniky I v Jablonci nad Nisou na téma 
projektu bezbariérového přístupu do polikliniky a úprav parkování v ulici Poštovní, 
následně jednání s Ing. arch. Taušem na téma možných úprav parkování v ulici Josefa 
Hory v Jablonci nad Nisou; 

• jednání Kulatý stůl ve Spolkovém domě Floriánka; 
• slavnostního zahájení provozu na komunikaci R I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou; 
• Dne jabloneckých zdravotníků; 
• jednání s Ing. Vendelínem Hofmanem o směně pozemků; 
• jednání o navýšení kapacity mateřských škol; 
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• výjezdního zasedání Bezpečnostní rady města; 
• jednání s Bc. Václavem Kotkem, vedoucím oddělení správy objektů MMJN a ředitelem 

Jablonecké energetické a.s. Ing. Roubíčkem na téma zabezpečení přístupu do 
podzemních kolektorů; 

• zakončení Akademie seniorů a předání závěrečných diplomů; 
• jednání Jablonecké energetické a.s. se společností TENZA a.s. – reklamační řízení na 

stavební část zakázky revitalizace systému centrálního zásobování teplem. 

Odbory v mé kompetenci se mimo běžné agendy zabývaly těmito činnostmi: 

ODBOR  EKONOMIKY 

Vedení odboru 
• správa aktiv – materiál do RM 17.5.2018 
• likvidační komise 
• dozorčí rada Eurocentra 
• schůzka k odkupu technického zhodnocení vybudovaného na objektu sauny spol. SPORT 
• jednání s Komerční bankou ke zhodnocení depozit 

Oddělení rozpočtu a poplatků 
• IX. Rozpočtová opatření 
• Fond na zlepšení úrovně bydlení – půjčka kanalizace 

Oddělení majetkoprávní 
• Oddělení mimo svou běžnou agendu nevykonávalo v uvedeném termínu žádné mimořádné 

úkoly 

Oddělení účetní a majetkové evidence 
• Oddělení mimo svou běžnou agendu nevykonávalo v uvedeném termínu žádné mimořádné 

úkoly 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

Oddělení správy objektů  
• součinnost při koordinaci – výstavba pavilonu urgentní medicíny 
• projednávání plánu rozvoje sportu v Jablonci nad Nisou 
• koordinace odstranění škod vzniklých při zahoření střechy na Městském bazénu 

Oddělení správy veřejné zeleně 
• probíhá výdej kompostérů občanům města 
• vybudovány podzemní kontejnery v ulici Soukenná 
• předáno staveniště podzemních kontejnerů v ulici Růžová 
• zahájena obnova zeleně v parku Antonína Dvořáka 
• instalovány fitness prvky v ulici U Lesního divadla (Proseč) 

Oddělení správy komunikací 
• ukončení stavebních prací „Rekonstrukce lávky v ulici Na Můstku“ 
• ukončení stavebních prací „Napojení ulice Mládí na ulici Palackého, Mšeno nad Nisou“ 
• ukončení stavebních prací „Chodník Na Roli TRW“ 
• předání staveniště na provedení stavby „Podhorská předlažba chodníku a parkovacích stání“ 
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• koordinace stavebních prací při pokládce inženýrských sítí – stavba Hřbitovní v souvislosti 
s výstavbou pavilonu intenzivní medicíny Nemocnice 

Energetik 
• příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele energií 
• spolupráce s firmou Enesa a.s. při realizaci tepelných čerpadel mateřské školy Tichá 

 

 
 
 
 
 
Ing. Miloš Vele 
náměstek primátora 
Jablonec nad Nisou dne 8. 6. 2018 


