


Důvodová zpráva 
 

Nové interpelace ze ZM 17. 5. 2018 
 

1) 
 
Písemná interpelace Mgr. Tulpy: 
Prosím o sdělení, jaké jsou právní možnosti strážníků MP při zásahu proti podnapilým 
ležícím občanům na veřejném prostranství? 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Petr Beitl, primátor města 
 
Vyjádření ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou Mgr. Luboše Raisnera: 

Odpověď rozdělujeme do tří základních oblastí:   

1. CO JE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších právních předpisů všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

2. PŘEVOZ OSOBY NA PROTITOXIKOMANICKOU ZÁCHYTNOU STANICI 
Zákon č. 65/2017 Sb., tabákového zákona, a to v ust. § 20 odst. 1 ve spojení s § 21 
odst. 1, upravuje, že je strážník obecní policie oprávněn v rámci své působnosti a za 
podmínek stanovených jinými právními předpisy vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke 
splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému 
vyšetření. Rovněž je zde zakotveno v § 22 odst. 1, že orientační vyšetření provádí 
strážník obecní policie. 
Podle § 20 odst. 1 tabákového zákona je strážník obecní policie oprávněn výše 
uvedené provádět proti 

• osobě, u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné 
návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou 
osobu, majetek nebo veřejný pořádek, 

• osobě, u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na 
zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím 
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky 

Oprávnění strážníka obecní policie zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického 
zařízení nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice upravuje 
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů § 17b. 
 

3. PŘESTUPKOVÉ JEDNÁNÍ OSOBY  

3.1.1. V případě podnapilé osoby na veřejném prostranství se strážník zejména 
setkává s těmito přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích: 

a) Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě (§ 4): 
- poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce: 
1. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 

9/2017, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města 
Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů. 



2. Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 5/2010, o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se 
vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. 

b) Přestupky proti veřejnému pořádku (§ 5)   
  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 
d) poruší noční klid, 
e) vzbudí veřejné pohoršení  

(Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 19.2.2004, č.j. 2 As 
69/2003 – 50 konkretizoval podmínky naplnění skutkové podstaty 
přestupku veřejného pohoršení, a to že "veřejné pohoršení" nastává v 
případě současného naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, 
jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které 
budou tomuto jednání obvykle přítomny současně, a musí být v rozporu 
s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje), 

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, 

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně 
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde li o případy, 
které nelze postihnout podle jiných zákonů. 

c) Přestupky proti občanskému soužití (§ 7)  
 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem 

hrubě urazí, 
b) jinému ublíží na zdraví, nebo 
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že 

1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 

3.2. Dále se strážník muže setkat s přestupkem dle zákona č. 65/2017 tabákového 
zákona: 

a) Přestupku dle § 35 níže uvedeného písmena tím, že 
e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1, 

§ 8 

(1) Zakazuje se kouřit 
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, 
b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, 
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy, 
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s 

výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v 
uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu 
závislostí, 

f) ve škole a školském zařízení, 
g) v zařízení sociálně právní ochrany dětí 2), v provozovně, kde je 

provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, 
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, 
kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do 
rejstříku škol a školských zařízení, 

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby 
mladší 18 let, 

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, 



j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní 
síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání 
kulturní a taneční akce, 

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání 
vodních dýmek, 

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které 
provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí. 

n) ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž 
ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí 
na místo, na které je podle § 18 odst. 1 osobám v tomto stavu vstupovat 
zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje, 

§ 18 

Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky 

(1) Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je 
ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný 
pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se 
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla 

způsobit sobě nebo jiné osobě škodu, 
b) v dopravním prostředku veřejné dopravy, 
c) ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou, 
d) v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy, 
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, 

pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních 
služeb těmto osobám, 

f) ve škole a školském zařízení, 
g) v zařízení sociálně právní ochrany dětí 2), v provozovně, kde je 

provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v 
prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, 
nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a 
vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, 

h) na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let, 
i) v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený 

s poskytováním sociálních služeb těmto osobám, 
j) v prostoru, kde probíhá sportovní akce, 
k) v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje li se tam osoba v 

souvislosti s výkonem působnosti tohoto orgánu veřejné moci. 

(2) Zjistí li vlastník prostoru uvedeného v odstavci 1 písm. a), d) a h), 
provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel 
zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo 
poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v 
odstavci 1 písm. g), poskytovatel sociálních služeb, pořadatel sportovní 
akce nebo orgán veřejné moci porušení zákazu uvedeného v odstavci 1, je 
povinen osobu, která nedodržuje zákaz podle odstavce 1, vyzvat, aby v 
tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je 
povinna výzvy uposlechnout.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) 
 
Písemná interpelace paní Balákové: 
 
1. Platí ještě nařízení primátora o stavební uzávěrce pro ubytovací zařízení (ubytovny) ve 
městě? Pokud ne, je možná obnova?  
 
 
2. Je možné obnovit parkování zdarma na Horním náměstí pro vystavovatele „Křehká krása“ 
9. – 12. srpna 2018? Jedná se o prestižní výstavu skla a bižuterie v ČR, některé stánky 
pouze předvádí a je problém je získat pro tuto akci. Pro město je to reklama, přísun turistů. 
Je potřeba podpora města. Větší.  
 
 
Odpověď paní Balákové: 
 
K bodu č. 1 
 
Zpracovalo oddělení územního plánování 
 
Doba trvání stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení trvala do doby nabytí 
účinnosti nového ÚP Jablonec nad Nisou, tj. do 26. 6. 2017. 
Nový ÚP Jablonec nad Nisou řeší problematiku ubytování jako složku občanského vybavení, 
zahrnující: 

ubytování  složka občanského vybavení, zahrnující: 
 ubytování návštěvníků města (hotely, motely, penziony, turistické 

ubytovny) 
 ubytování sportovců (sportovní ubytovny) 
 ubytování žáků a studentů vzdělávajících se v zařízeních na území 

města (internáty, koleje) 
 ubytování zaměstnanců ve vztahu k provozovnám na území města 
 sociální zařízení (sociální služby) v souladu s Komunitním plánem města 

(domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
azylové domy, noclehárny) 

 jiné než výše uvedené formy přechodného a dočasného ubytování nejsou 
na správním území statutárního města Jablonec nad Nisou přípustné 

 
 
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 

 
 

NE. Obnova bezplatného parkování není a nebude možná. Platby za parkování jsou ošetřeny 

Obecně závaznou vyhláškou a Nařízením rady města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 
 
Písemná interpelace Ing. Opatrného: 
 
Interpelace na primátora Ing. Petra Beitla 
 
Pro mnohé občany je Metznerova kašna se sochou rytíře Rudigera, která byla v květnu 1945 
z prostoru Horního náměstí odstraněna, symbolem aktivního podílu nesnášenlivosti a 
rasové nadřazenosti, symbolem plánů na fyzickou likvidaci a vyhlazení českého národa, 
zločinů a hrůz 2. světové války. Záměr na obnovení repliky tohoto díla, jehož originál je 
umístěn v Německu, považují za arogantní plivnutí na utrpení a oběti druhé světové války a 
projev úsilí o likvidaci české národní identity. Budete i po vyjádření těchto projevených 
občanských názorů a postojů prosazovat obnovení repliky tohoto díla?  
 
Odpověď Ing. Opatrnému: 
 
Ing. Petr Beitl, primátor města 

 
Odpověď: 

Vážený pane Opatrný, 

abych uvedl zmíněné téma na pravou míru, dovolte mi na úvod trochu rekapitulace. V roce 
2016 jsem jako primátor obdržel memorandum podepsané osobnostmi našeho města 
angažujícími se dlouhodobě na poli kultury a historie. O mnohých se dá říci, že jsou to 
odborníci na regionální až republikové úrovni. V tomto memorandu byla výzva, aby se město 
v rámci stopadesátiletého výročí zasadilo o obnovu drobných i větších památek. Jednou ze 
jmenovaných památek byla Metznerova kašna na Horním náměstí. Signatáři memoranda 
tenkrát vyzývali k diskuzi o obnovení tohoto díla. 

Vzhledem k tomu, že většinu petentů dobře znám a respektuji to, co pro naše město 
dlouhodobě udělali, připravil jsem materiál do zastupitelstva, který tuto výzvu bere na 
vědomí a ukládá primátorovi, aby smysl memoranda naplňoval. Současně zastupitelstvo 
schválilo záměr obnovy Metznerovy kašny a dalších jabloneckých symbolu ̊ – znak města U 
Zeleného stromu, hroby jabloneckých starostu ̊ a dalších osobností, které se zasloužily o 
Jablonec, nebo památníky padlých ve světových válkách.  



V důvodové zprávě se doslova píše: „V souvislosti s oslavami výročí města v roce 2016, z 
nichž nejvýznamnější je 150 let od povýšení Jablonce nad Nisou na město, obdržel primátor 
města podnět od zástupců odborné veřejnosti na obnovu a péči o městské symboly, 
dominanty a historické a umělecké památníky. Součástí podnětu bylo Memorandum k 150. 
výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město v jubilejním roce 2016, v němž zástupci 
odborné veřejnosti iniciují obnovu historické Metznerovy kašny jako součást urbanistického 
celku s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na Horním náměstí.“ 

V kontextu úkolu daného mi zastupitelstvem jsem kontaktoval vedení našeho partnerského 
města Kaufbeuren, ve kterém dnes kašna a socha stojí a ověřil jsem, že současní vlastníci 
tohoto díla nemají problém s vytvořením duplikátu kašny a sochy. (O kopii se nedá mluvit, 
protože v případě těchto uměleckých děl, se za originál považuje až pět identických 
ztvárnění). 

Následně jsem byl osloven skupinou petentů, kteří na úřad doručili petici, ve které se píše: 
“…žádáme, aby se kašna jako dílo, které bylo původně určeno pro Vídeň v Jablonci 
neobnovilo, dále se odvolává se na to že, … příběh kašny a pomníku je spjat s Podunajím, 
s Vídní, kde právě okolo roku 1900 začali „objevovat“, staroněmecké mýty naroubované na 
domácí katolickou tradici“ a uvádí Zdeňka Hojdu a Jiřího Pokorného jako autory tohoto 
názoru.“ 

Dále petenti požadují opravu opěrné zdi Horního náměstí. 

Vzhledem k tomu, že se evidentně objevil konflikt dvou skupin občanů, zorganizovala moje 
kancelář ve spolupráci s Městskou galerií My na podzim roku 2016 sérii přednášek 
odborníků na danou tématiku. Zúčastnili se tito významní odborníci na architekturu a 
dějiny umění: 

- Ing. Arch. Zdeněk Lukeš – historik architektury, 

- Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, Csc. – historik a vysokoškolský pedagog, odborník 
citovaný petenty, 

- PhDr. Jan Mohr – historik umění zabývající se kromě jiného dílem Franze Metznera, 

- Akad. Arch. Jan Sapák – architekt a teoretik architektury. 

Pokud mohu shrnout obsah těchto přednášek, musím konstatovat tyto názory: Metznerova 
kašna s postavou rytíře je mimořádným uměleckým dílem svým významem vysoce 
převyšujícím ostatní sochařská díla a památky v našem městě. Postava rytíře Rüdigera 
nemá nic společného s nacismem (už kvůli době kdy vznikla, pochází z roku 1904), postava 
je to charakterní, v konfliktu dvou přísah rytíř volí raději smrt, než zradu. 

Právě téma dvojí věrnosti váže historicky sochu s Jabloncem. Připomíná dobu, kdy 
jablonečtí Němci řešili podobný konflikt vůči českému státu a německému národu. 

A především všichni vysoce hodnotí architektonické řešení nejvýznamnějšího jabloneckého 
architekta Josefa Zascheho, který je nejen autorem projektu kostela na Horním náměstí, ale 
také autorem celkové kompozice jeho okolí. Tady bych ocitoval renomovaného historika 
architektury Ing. Arch. Zdeňka Lukeše. „Obnovit spojení Josefa Zascheho a Franze Metznera 
by bylo přínosné nejen z uměleckého hlediska a z hlediska vyrovnání se s minulostí a 
jakousi rehabilitaci obou významných umělců, kteří přesto, že se u nás narodili, tady upadli 
v zapomnění. Pro Jablonec by obnovení původního záměru znamenalo přínos pro cestovní 
ruch, objeví se to v knížkách, učebnicích a turistických průvodcích.“ 

Oslovili jsme také profesora Václava Girsu z Fakulty architektury VUT v Brně, jehož 
celoživotním zaměřením je obnova historického stavebního fondu a péče o architektonické 
památky. 

Profesora Girsu jsme angažovali, aby posoudil původní architektonické řešení okolí kostela.  

Vážený pane Opatrný, nechám na zastupitelích města a občanech, nakolik se významným 
odborníkům podařilo polemizovat s názory petentů. Záznamy besed lze shlédnout na 
Youtube. To, co mohu potvrdit, je to, že se na besedách neobjevovaly názory podobné tomu, 
který uvádíte ve Vaší interpelaci. Obecně lze říci, že se negativní názory neobjevily vůbec, 
přestože besedy navštívily stovky občanů našeho města. 



Vaše rétorika obsahuje spoustu silných frází a málo reálných argumentů. Já se ve městě 
pohybuji a mohu říci, že jen během každoročních setkávání řeším s tisíci občanů jejich 
problémy přímo v místě, kde žijí. A mohu zodpovědně říci, že pokud občany v souvislosti 
s Horním náměstím něco trápí, tak je to jeho neutěšený technický stav.  

Na závěr chci ještě doplnit, že si hluboce vážím a mám velký respekt k těm, kteří nasazovali 
a položili životy za svobodu naší vlasti na válečných frontách, zajateckých táborech či ve 
druhém odboji, v průběhu druhé světové války. To stejné, ale nemohu říci o těch, kteří si 
týdny po skončení války vyřizují účty se sochami. 

Odkazy na zmíněné přednášky: 

Ing. Ach. Zdeněk Lukeš – historik architektury 
Záznam přednášky v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou u příležitosti výstavy příběh 
kostela a kašny Městské galerii MY – září 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=wdzqUh5D2ak&t=190s  Pražské stavby architekta 
Josefa Zascheho a jeho spolupráce se sochařem Franzem Metznerem 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, Csc. – historik a vysokoškolský pedagog 
Záznam z přednášky v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou u příležitosti výstavy příběh 
kostela a kašny Městské galerii MY  Epos o Nibelunzích a výtvarné umění. Nejen o kašně 
Nibelungů, její historii a literární inspiraci s autorem knihy „Pomníky a zapomníky“: 
https://www.youtube.com/watch?v=4EzLV_tKTZI 

PhDr. Jan Mohr – historik umění 
Záznam z přednášky v Městské galerii MY u příležitosti výstavy příběh kostela a kašny – 
listopad 2016 https://www.youtube.com/watch?v=1lxxQfVLnjw&t=134s 

Akad. Arch. Jan Sapák – architekt a teoretik architektury 
Záznam z přednášky u příležitosti výstavy příběh kostela a kašny Městské galerii MY 
https://www.youtube.com/watch?v=AUa6Io9QZKM&t=540s 
 
 
 

4) 
Ústní interpelace pana Pelty: 
 
Jak všichni asi sledujete, probíhá rekonstrukce Jizery. Do konce roku chceme zprovoznit 
mléčný bar a další nebytové prostory – celé přízemí. Pro další nebytové prostory v 1. patře 
jednám se silným nájemníkem a jsem před podpisem, ale žádný z nájemců nechce podepsat 
nájemní smlouvu do té doby, než budou mít garanci, jakým způsobem bude zabezpečeno 
parkování ve vnitrobloku, možnost zásobování, atd. 
Potřeboval bych závazné stanovisko města, asi z odboru rozvoje, investičního oddělení, aby 
nám dalo harmonogram, kdy se plánuje rekonstrukce vnitrobloku a jak bude řešeno, kdy 
bude hotovo. Všechno souvisí se vším, protože pokud mají platit nájem, chtějí vědět, jak to 
bude vyřešeno s parkováním a my jim nedokážeme odpovědět. Prosím o písemné zpracování. 
 
 
Odpověď panu Peltovi: 
 
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora 

 
 
Dne 23. 5. 2018 od 15:30 hodin proběhlo v kanceláři vedoucího OÚaHR Ing. Otakara Kypty 
jednání s paní Ing. Peltovou, která byla podrobně seznámena se stavem projektové přípravy 
„Jablonec nad Nisou vnitroblok Anenská“ ve stupni DÚR a z tohoto jednání si odnesla 
výkres situace rozmístění komunikací a parkovacích ploch uvnitř areálu vnitrobloku 
Anenská. Rovněž bylo dohodnuto řešení parkovacích stání na pozemcích ANDYS spol. s.r.o. 
(paní Peltové), p. č. 3011, 2852/2 a 2940/2 s tím, že parkovací plochy si na těchto 
pozemcích zainvestují sami. 



Časový odhad přípravy a realizace je takový, že po vydání územního rozhodnutí cca do 
konce 08/2018 bude zpracována dokumentace pro SP a DPS, tak aby bylo možné získat 
stavební povolení cca do 01/2019. Na toto by navazovala realizace, která bude navržena do 
plánu investic pro rok 2019 a po jeho schválení bude možné v roce 2019 rekonstrukci 
vnitrobloku Anenská zrealizovat. 
 
 
 
 
 

5) 
 
 
Ústní interpelace pana Pelty: 
 
My máme stanovisko, když přijela komise UEFA, jaké nedostatky jsou na hřišti v Jablonci, a 
v případě postupu do základní skupiny evropské ligy je nutné je odstranit. Opravy nejsou 
malé  náklady čítají malé jednotky milionů. 
Chci Vaše rozhodnutí, zda jste ochotni zainvestovat náklady na úpravu stadionu dle 
požadavků UEFA, abych mohl případně zahájit jednání s majiteli stadionů, která odpovídají 
požadavkům UEFA (Sparta nebo Slavia Praha) o pronájmu. 
 
 
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 
 
Požadavky jsme obdrželi, byly projednány Finančním výborem a jsou součástí rozpočtových 
opatření, která jsou předložena k projednání zastupitelstvem města v červnu 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) 
 
Ústní interpelace Ing. Macka: 
 
Ing. Macek – já bych se chtěl zeptat, pravděpodobně pana náměstka Veleho – jaké výdaje 
mělo město Jablonec na Nisou v posledních 5ti letech na provoz městské hromadné 
dopravy, myšleno platba pro DSOJ a kolik činily celkové výdaje MHD pro Jablonec nad 
Nisou za stejné období a kolik činily tržby z jízdného. Můžu to když tak někam poslat e
mailem, aby to bylo  
 
Odpověď Ing. Mackovi: 
 
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 

 
Do DSOJ bylo od SMJN na dopravní obslužnost zaplaceno v tis. Kč: 
Rok   2013  2014  2015   2016  2017   
tis. Kč  33 060  34 091  33 051  33 113  33 639 
 
Město dále hradí do dopravního podniku ročně 155 tis. na cyklobusy 
 
Zvlášť na tramvaj Liberec Jablonec nad Nisou: 
Rok   2013  2014  2015   2016  2017   
tis. Kč  8 998  8 999  8 999  8 997   9 999  
 
+ ročně 1 mil. Kč na krajskou dopravní obslužnost.  
 
Celkové výdaje činí výše uvedené částky. 
 
Tržby z jízdného nemáme k dispozici, sdělit je může Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou. 
 


