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1) Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty 
 
IPRM Jablonec nad Nisou je plně v souladu se Strategickým plánem města Jablonec nad Nisou 
2003 - 2015, aktualizací 2007, který byl schválen zastupitelstvem v říjnu roku 2007. 
Prostřednictvím strategického plánu města je IPRM provázán i na Národní strategický referenční 
rámec 2007 – 2013 a na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2020. 
 
IPRM dále navazuje na Akční plán města Jablonec nad Nisou zpracovaný při aktualizaci 
strategického plánu v říjnu 2007 a koncepty IPRM, zpracované též k říjnu 2007. 
 
IPRM přispívá k naplnění především těchto globálních cílů jednotlivých tematických oblastí 
strategického plánu (tučně jsou zvýrazněny strategické cíle, k jejichž naplnění předkládaný IPRM 
výrazně přispívá, kurzívou jsou uvedeny cíle, na něž má IPRM nepřímý dopad): 
1. Doprava: Provázat a vyvážit jednotlivé druhy dopravy tak, aby byla bezpečná, 

plynulá, spolehlivá, rozšířitelná a podporující rozvoj města. 
2. Podnikání a ekonomika: Stát se ekonomicky stabilním městem podporujícím rozvoj 

tradičních odvětví, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí, které zahrnuje kvalitní 
infrastrukturu, vzdělávání, bydlení, kvalifikovanou pracovní sílu a efektivní komunikaci mezi 
městem a podnikateli a prezentaci města navenek. 

3. Školství a vzdělávání: Udržovat potřebnou kapacitu a kvalitu škol, školských a vzdělávacích 
zařízení, zlepšovat jejich technický a provozní stav, využívat kvalitních lidských zdrojů a 
spolupracovat s Libereckým krajem a dalšími partnery tak, aby struktura absolventů 
směřovala k potřebné a žádané profesní orientaci. 

4. Sociální věci, zdravotnictví, zaměstnanost: Zajistit, zachovat a rozvíjet dostupnost sítě 
efektivních a kvalitních sociálních a zdravotních služeb, které vycházejí z potřeb obyvatel. 

5. Urbanismus a bydlení: Atraktivní město s kvalitním prostředím a architekturou 
přitahující život do centra, poskytující možnosti vyžití, nástupní centrum do 
Jizerských hor, dobrá adresa pro bydlení. 

6. Kultura, sport a cestovní ruch: Vybudovat sportovně kulturní a turistické centrum 
s kvalitními podmínkami pro život, které bude sloužit jako nástupní místo do 
Jizerských hor s typickým identifikačním znakem tradice sklářské a bižuterní 
výroby. 

7. Infrastruktura a životní prostředí: Vytvořit spolehlivě fungující město umožňující 
udržitelný rozvoj území. 

8. Občanská společnost, veřejná správa, udržitelný rozvoj, bezpečnost a veřejný 
pořádek: Zajistit udržitelný rozvoj města založený na partnerství, spolupráci a 
rozvoji občanské společnosti, poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti a 
informovanosti občanů s ohledem k tradicím i moderním trendům, zajistit 
bezpečnější Jablonec v oblasti dopravy, veřejného pořádku a při krizových 
situacích a mimořádných událostech. 

Znění strategického a akčního plánu jsou k dispozici na webových stránkách města Jablonec nad 
Nisou (http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/hlavni-dokumenty.html).  

V Jablonci nad Nisou je v současné době (a v souladu se strategickým plánem) též dokončován 
proces komunitního plánování, jehož výsledky budou relevantní i pro vybranou zónu. 
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2) Analýza současné ekonomické a sociální situace města SWOT analýza, 
vize, cíle 

Analýza současné ekonomické a sociální situace města tvoří základ pro přípravu integrovaného plánu 
rozvoje města. Na základě tvrdých – statistických a měkkých dat – obecných znalostí o stavu podává 
následující text obraz současného stavu a nalézá problematické oblasti, které potřebují nápravu. 

Dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a 
schvalování Integrovaného plánu rozvoje města dle znění ze dne 11. června 2008, se pro zajištění 
komplexnosti a synergie musí IPRM zabývat přínosem alespoň 3 ze 6 prioritních oblastí, které jsou 
definovány v následujícím výčtu: 

1. Ekonomický rozvoj. 

2. Sociální integrace – zejména aktivitami: budování měst bez bariér, vytváření rovných 
podmínek mobility pro všechny (projekty aktivity 5.2a „revitalizace veřejných 
prostranství“, tam kde je to možné a účelné, bude zahrnovat vybudování bezbariérových 
přístupů – snížené obrubníky, nájezdové plošiny, apod.); 

3. Životní prostředí – zejména aktivitami: optimalizace hospodaření s energiemi 
(snižování energetické náročnosti; doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve 
městech. 

4. Přitažlivá města – zejména aktivitami: úprava a obnova zanedbaných nebo 
nedostatečně využívaných prostranství; zvýšení kvality exponovaných veřejných 
prostranství ve městech; zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb. 

5. Dostupnost a mobilita. 

6. Správa věcí veřejných. 

Oblasti, jimiž se IPRM Jablonec nad Nisou dále zabývá, jsou tučně zvýrazněny, přičemž je u nich 
uvedeno, jakými aktivitami přispívá k jejich naplnění. 

2.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace  
Podle Příručky pro předkladatele IPRM v IOP musí analýza ekonomické a sociální situace pokrývat 
minimálně dvě prioritní oblasti uvedené ve výše zmíněném Metodickém pokynu. Následující 
podkapitoly se proto s ohledem na zaměření IPRM Jablonce nad Nisou zabývají zejména prioritami: 

� Přitažlivá města 
� Sociální integrace 

Ostatní priority jsou analyzovány stručněji, a to zejména kvůli omezení rozsahu elaborátu. Detailněji se 
jimi zabývá Strategický plán města Jablonce nad Nisou 2003-2015.1 

2.1.1. Úvodní údaje 

Město Jablonec nad Nisou leží na severu České republiky na jihozápadním úpatí Jizerských hor 
v nadmořské výšce 380 - 758 m n.m.  Město leží na cestě do Frýdlantského výběžku, asi 15 km od 
státních hranic s Polskem, od hlavního města vzdálené cca 90 km; město silně ovlivňuje blízká poloha 
přirozeně spádového, krajského města Liberec (cca 10 km). 

Město se k 31. 12. 2007 rozkládalo na ploše 8 katastrálních území o rozloze 3 128 ha a mělo 45 051 
obyvatel. Město má statut okresního města, v současné době plní funkci obce s rozšířenou působností 
pro správní obvod s cca 54 043 obyvateli. Jablonec n. N. leží částečně ve stínu krajského města 
Liberce, pro své okolí je však důležitým centrem, především z hlediska dojížďky za prací.  

                                                           
1 Na tomto místě by zpracovatel IPRM rád poznamenal, že zpracování detailnějších 

statistických údajů – minimálně na úrovni jednotlivých částí města - bylo značně limitováno jejich 
stářím, neboť většina dat, především demografických, jsou v tomto členění dostupná pouze ze SLBD 
2001. 
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2.1.2. Demografická charakteristika obyvatelstva města 
Aktivity a výsledky IPRM jsou v těsném vztahu se stavem a vývojem obyvatelstva města, proto 
zpracovatel považoval za vhodné včlenit kapitolu o demografických charakteristikách obyvatelstva 
města. Současný stav obyvatelstva je dán dlouhodobým socioekonomickým vývojem města, 
ovlivněným méně či více významnými historickými událostmi (viz dále). Jedním ze zásadních vlivů na 
současný stav obyvatelstva mělo dosídlování tohoto území po druhé světové válce. Toto se dodnes 
projevuje mladší věkovou strukturou obyvatel, vyšší mírou porodnosti a nižší mírou úmrtnosti (toto je 
typické právě pro dosídlované oblasti). V souladu s celorepublikovými trendy je pak v posledních 
letech zaznamenávána vyšší porodnost, způsobená příchodem silných populačních ročníků ze 70. let 
do hlavního reprodukčního období. V posledních letech je situace v samotném městě také ovlivňována 
suburbanizačními procesy. 

Počet obyvatel města Jablonec n. N. v devadesátých letech 20. století a v první polovině dekády 21. 
století klesá; později, od roku 2004 počet obyvatel trvale roste, v roce 2007 činil celkový přírůstek 5,1 
‰2. 

Přirozenou měnou obyvatel do roku 2004 ubývá, přičemž tempo úbytku bylo nižší než v republice 
(důvody viz výše), v roce 2005 pak počet narozených převážil počet zemřelých a v roce 2007 dosáhl 
přirozený přírůstek + 1,7 ‰ (Česko 1,0 ‰). Samotná míra porodnosti (počet narozených na 1000 
obyvatel) od roku 2001 stoupá, trvání tohoto dočasného trendu lze předpokládat asi do roku 2010; 
v roce 2007 dosáhla míra porodnosti 11,6 ‰ (v Česku to bylo 11,1 ‰). Míra úmrtnosti je přibližně 
na celorepublikové úrovni, v roce 2007 činila 10 ‰ (Česko 10,2 ‰).  

Druhou složkou pohybu obyvatelstva je migrace (stěhování). S výjimkou posledních tří sledovaných let 
městu tímto způsobem dlouhodobě ubývalo obyvatel (po roce 2000 se negativní migrační saldo zvýšilo 
dokonce o dvojnásobek). Zlom nastal v roce 2005, kdy se do kladného migračního salda v letech 2005 
a 2006 významně promítla bytová výstavba ve městě - v tuto dobu již byly dokončeny některé 
projekty individuální bytové výstavby na Proseči. Migrační přírůstek činil v roce 2007 asi + 3,4 ‰.  

Příznivější demografické složení obyvatelstva se projevuje i v ukazateli věkové struktury obyvatelstva. 
V případě průměrného věku obyvatelstva je současný stav, obdobně jako v předešlých skutečnostech, 
daný dosídlením území po druhé světové válce a probíhající suburbanizací, kdy na venkov/zázemí 
města odchází mladší rodiny s dětmi a ve městech se naopak koncentrují starší obyvatelé. V roce 2007 
byl průměrný věk (stejně jako v Česku) 40,3 let, index stáří (poměr obyvatel starších 65 let k dětem 
do 14 let) vykazoval poměrně příznivou hodnotu 98,6 v roce 20073 (v Česku to bylo 94,64; výjimku 
tvoří dvě obecní části Jablonecké Paseky a Lukášov, kde dle údajů z roku 2001 byl vyšší počet seniorů 
než dětí5). Změnu současné příznivé věkové struktury lze očekávat v nadcházejících letech, kdy opět 
poklesne porodnost a, do důchodového věku se budou dostávat lidé narození přistěhovalým 
obyvatelům v padesátých letech. Velký nárůst obyvatelstva ve věkové skupině 65 a více za posledních 
6 let je patrný z následujících grafů. 

                                                           
2 Zdroj demografický dat měny obyvatelstva viz Strategický plán rozvoje města Jablonce n. N. 

2003-2015, http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/070330bilance, http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ 
informace/coby032008_108.xls (stav roku 2007)a vlastní výpočty. 

3 http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/95efcb767d95fa40c1256f0a0041b79b/$FILE/mesta_ 
vekovka_p07.xls 

4 http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/2D002855FC/$File/400308003.xls 
5 Viz Strategický plán rozvoje města Jablonce n. N. 2003-2015. 
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Graf 1: Věkové složení obyvatelstva Jablonce nad Nisou a okresů Libereckého kraje 

 
Zdroj: ČSÚ 

Z grafů je patrné a dle očekávání dalšího demografického vývoje obyvatelstva v Česku lze 
předpokládat za několik let pokles počtu narozených dětí a následně také pokles počtu mladých v 
populaci (současný „babyboom“ je dán silnými ročníky s datem narození v 70. a 80. letech 20. století, 
které budou vystřídány slabými ročníky 90. let). 

Graf 2: Vývoj věkového složení obyvatelstva Jablonce n. N. a Česka v letech 2001, 2007, 
predikce pro rok 2015 

 
Zdroj: ČSÚ; Predikce na základě Populační prognózy obyvatelstva ČR do roku 2050 a Populační projekce vývoje obyvatelstva 

Libereckého kraje do roku 2050; ČSÚ 

Vysvětlivky: Levá osa se vztahuje k modře vyznačené skupině obyvatel v produktivním věku 15-64 let, pravá osa podrobněji rozvádí vývoj podílu 
osob v předproduktivním (růžová barva) a poproduktivním věku (zelená barva). 

Z porovnání let 2001 a 2007 je vidět mírný pokles obyvatel do 14 let a naopak prudký nárůst počtu 
seniorů, přičemž v Jablonci je tento růst větší než v České republice jako celku. Tento trend lze s velmi 
vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat i v budoucnosti (na grafu modelován rok 2015). Tyto 
objektivní faktory budou do jisté míry snižovat celkový přínos intervencí IPRM IOP v zóně, s čímž je 
nutné počítat i při definování přínosů, cílů a vizí IPRM Jablonec nad Nisou. 

2.1.3. Ekonomický rozvoj 

Podmínky dalšího ekonomického rozvoje jsou dány současnou situací ve městě a vnějšími vlivy. 
Dodnes zaznamenával Jablonec nad Nisou některé dobré hodnoty ukazatelů hospodářské situace – 
vysoký počet pracovních míst, nízkou nezaměstnanost, kvalifikovanou pracovní sílu některých odvětví 
a vysokou podnikatelskou aktivitu. Na druhou stranu má obyvatelstvo nízkou vzdělanostní strukturu, 
což dále navazuje na odvětvovou strukturu podniků orientovaných především na výrobu, nižší mzdy a 
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podprůměrný podíl ekonomických subjektů v odvětvích služeb a dopravy. Charakteristickým rysem 
města je jeho ekonomicky silná provázanost s Libercem, což je názorně vidět ze statistik dojížďky a 
vyjížďky za prací a vyjížďky za službami, které jsou v krajském městě na vyšší úrovni. 

Současná ekonomická situace města je křehká, neboť asi pětina pracovních míst je v pěti největších 
podnicích zaměřených úzce na automobilový a bižuterní průmysl. Cílem města by tedy měla být širší 
diverzifikace průmyslu a zaměření se na jiná než výrobní odvětví, zejména pak na ta inovativní. 
Rovněž je důležité získat vysoce kvalifikované pracovníky. Evropská komise přitom jako nástroj pro 
získání vysoce kvalifikovaných pracovníků vnímá zvýšení fyzické přitažlivosti měst mj. pomocí opatření 
týkajících se přístupnosti, velmi kvalitního vzdělávání, poskytování kulturních služeb a příležitostí pro 
výzkum a technologický rozvoj a inovaci.6 

Vzdělanost obyvatelstva je jedním z hlavních faktorů určující ekonomickou prosperitu oblasti. 
Vzdělanost obyvatel Jablonce nad Nisou je ovlivněna tradiční průmyslovou výrobou zaměřenou na 
sklářský a automobilový průmysl; v posledních letech je kvalita vzdělanosti o něco zvýšena díky 
umístění dvou pracovišť vysokých škol (viz dále)5 a dobrou dostupností univerzity v Liberci. 
Vzdělanostní skladba obyvatel města nabývá podoby vyššího podílu obyvatel se středoškolským 
vzděláním bez maturity a s tím spojeného malého podílu obyvatel s úplným středoškolským a 
vysokoškolským vzděláním. Celková úroveň vzdělanosti obyvatel Jablonce n. N. měřená dle indexu 
vzdělanosti (viz Tabulka 1) je pouze nepatrně vyšší než průměr Česka (1,76), což je poměrně nízké 
vzhledem k tomu, že se jedná o město, které lze zařadit do skupiny větších měst. Z předchozích 
studií5 vyplývá, že v současné době dochází ke stárnutí kvalifikované pracovní síly a k odlivu vzdělané 
pracovní síly do jiných měst. 

Tabulka 1: Vzdělanostní struktura dle územních jednotek v roce 2001 

Území ZŠ* SOU* SŠ* VŠ* IVz 

Celkem Jablonec n. N. 22,2 36,7 27,3 12,4 1,78 

Jablonecké Paseky 20,3 38,0 28,3 12,2 1,79 

Vrkoslavice 20,6 34,6 29,4 13,8 1,83 

Lukášov 27,3 43,8 15,6 11,7 1,68 

Proseč n. N. 25,0 46,1 20,3 7,6 1,63 

Jablonec n. N. 22,4 36,6 27,1 12,3 1,77 

Mšeno n. N. 22,1 34,8 29,0 13,1 1,80 

Rýnovice 21,8 39,5 25,3 11,7 1,76 

Kokonín 23,0 41,3 23,7 10,9 1,72 

 

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ 

Vysvětlivky: * údaj udává podíl obyvatel v procentech; IVz - index vzdělanosti - vážený průměr nejvyšší dosažené úrovně vzdělanosti obyvatelstva 

Nejhorší vzdělanostní skladbou obyvatelstva se vyznačuje část Proseč nad Nisou, kde je vysoký podíl 
obyvatelstva s nejvýše ukončeným základním vzděláním a středním s vyučením a naopak malým 
podílem s vysokoškolským vzděláním. Obdobné vlastnosti vykazuje obyvatelstvo částí Kokonín a 
Lukášov. Na opačné straně škály jsou Vrkoslavice. Toto je názorně vidět především z porovnání indexu 
vzdělanosti (viz Tabulka 1). 

Z hlediska podílu ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel je situace v Jablonci n. N. srovnatelná s 
ostatními městy či regiony v ČR. Nejméně je ekonomicky aktivních k počtu obyvatel v Lukášově 
(výrazně k tomu přispívá vysoký počet důchodců) a v Proseči (nadprůměrný počet závislých osob a 
osob s vlastními zdroji obživy), naopak nejvíce je ve Mšeně a v Kokoníně. 

 

                                                           
6 Sdělení komise - Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné 

zásady Společenství, 2007-2013, KOM (2005) 0299 
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Tabulka 2: Ekonomická aktivita dle územních jednotek v roce 2001 

Území EAO podíl EAO*  Primér* Sekundér* Terciér* IEA NeEAO* 

Jablonec n. N. celkem 23 721 52,4 0,7 45,8 47,0 2,75 46,4 

Jablonecké Paseky 1 456 52,5 0,6 49,6 43,8 2,69 46,7 

Vrkoslavice 728 53,1 0,8 52,6 41,4 2,65 45,6 

Lukášov 67 45,0 1,5 44,8 46,3 2,73 53,7 

Proseč n. N. 420 51,6 0,2 56,0 38,8 2,61 48,0 

Jablonec n. N. 13 551 51,4 0,6 44,6 47,2 2,76 47,3 

Mšeno n. N. 5 443 55,4 0,8 44,5 49,8 2,78 43,8 

Rýnovice 1 113 50,7 0,6 48,9 44,9 2,71 48,0 

Kokonín 943 54,2 2,6 50,5 42,7 2,64 44,9 

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ 

Vysvětlivka: * údaj udává podíl obyvatel v procentech; EAO – počet ekonomicky aktivních obyvatel; IEA – index ekonomické aktivity - vážený 
průměr zaměstnanosti obyvatel dle ekonomické struktury; NeEAO – podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva. 

Z čísel zaměstnanosti obyvatel dle jednotlivých sektorů vyplývá poměrně jednostranná závislost 
obyvatelstva na místa v průmyslu a naopak malý podíl zaměstnanosti ve službách. Obecní částí s 
nejnižší kvalitou lidských zdrojů je Proseč n. N. Lze však předpokládat, že v důsledku bytové výstavby, 
která je dostupná majetnějším, a tudíž i progresivněji zaměstnaným občanům, dojde v této části 
Jablonce n. N. ke změně a vlivem migrace se zde bude zvyšovat vzdělanost i progresivita 
zaměstnanosti obyvatelstva. Málo progresivní skladbu vykazuje také Kokonín a Vrkoslavice. 

Výše nezaměstnanosti ve městě byla dlouhodobě o dva procentní body nižší než úroveň v Česku a 
vývoj nezaměstnanosti odrážel situaci5 nezaměstnanosti v republice. Nyní, v říjnu 2008, však byla míra 
nezaměstnanosti 4,8 %, tj. jen o 0,4 procentní body níže než v celém Česku (5,2 %). Výši 
nezaměstnanosti v poslední době negativně ovlivňuje vývoj bižuterního průmyslu. Nezaměstnanost 
nezaznamenává sezónní výkyvy dané sezónní prací nebo nástupem absolventů na trh práce. Město 
patří mezi významná centra dojížďky za prací. O velký počet pracovních příležitostí se zasluhují 
především velké firmy jako Jablonex Group a.s., TRW Automotive Lucas Varity s.r.o., BTV Plast, s.r.o. 
či Preciosa a.s., - podniky automobilového a bižuterního průmyslu. Kromě nezaměstnanosti a dojížďky 
za prací také další ukazatelé ekonomické situace indikují dobrou hospodářskou situaci města (poměr 
ekonomicky aktivních a počet pracovních příležitostí, počet ekonomických subjektů a fyzických osob; 
podrobněji viz Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2003-2015).  

2.1.4. Sociální integrace 

Školství je v Jablonci nad Nisou pro obyvatele dobře dostupné, v posledních letech zde proběhla 
optimalizace školství; technický stav budov a vybavení však vyžaduje opravu a modernizaci. Mateřské 
školy (mateřská škola se 17 pobočkami a jedna MŠ pro děti s vadami řeči a tělesným a mentálním 
postižením) jsou naplněné a mají malé rezervy. Tento stav je výsledkem přizpůsobení počtu míst 
současným potřebám s ohledem na demografický vývoj. Základním školám byly ponechány větší 
rezervy z důvodu možného nárůstu počtu dětí přistěhovalců ze zahraničí. Školy slouží i pro okolní obce 
beze škol. Pro děti je zde široká řada mimoškolních aktivit. Síť středních škol je vzhledem k populační 
velikosti Jablonce n. N. a k blízkosti krajského města na dobré úrovni. Ve městě se nacházejí dvě 
gymnázia, čtyři střední školy odborné, dvě vyšší odborné školy, významná jsou místní střední odborná 
učiliště, která kromě tradičních oborů nabízejí programy, svým zaměřením specifické právě pro 
Jablonec n. N. V posledních letech zde byla zřízena odloučená pracoviště Hospodářské fakulty 
Technické univerzity Liberec a Bankovního institutu vysoké škola a.s. z Prahy, chybí zde však systém 
celoživotního vzdělávání. Závažným problémem školství ve městě je nevyhovující technický stav 
některých, zejména panelových objektů, stav některých sportovišť v areálech škol a školních kuchyní5.  
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Sociální služby ve městě jsou kvalitní. Organizace, které je poskytují (ve městě působí celkem 43 
poskytovatelů sociálních a navazujících služeb7), dobře spolupracují s městem. Nabídka sociálních 
služeb ale není úplná – chybí zde služby pro některé skupiny obyvatel, nebo nemají služby potřebnou 
kapacitu v dostatečném rozsahu – např. sociálně-zdravotnické služby, domy na půli cesty (poskytující 
služby pro občany po výkonu trestu, po drogové závislosti, duševně nemocné či občany jinak 
vyčleněné mimo společnost). V listopadu 2008 byl schválen I. komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
města Jablonec nad Nisou, který by měl systém sociálních služeb koncepčně řešit. Ve městě je 
v současné době nedostatek sociálních a startovacích bytů. 

Zdravotní péče je na dobré úrovni, byť je v jabloneckém okrese vyšší počet pacientů na jednoho 
lékaře. Problémem je odchod lékařů do důchodu či do zahraničí (z důvodu finančních podmínek). 
Městská nemocnice byla nedávno modernizována, některá oddělení mají celokrajskou působnost. 
Kapacita nemocnice odpovídá její oblasti působnosti. V roce 2008 podala několik žádostí zaměřených 
na modernizaci vybavení do ROP NUTS II Severovýchod. 

Obchody a služby jsou koncentrovány ve středu města, na sídlištích je obchodní vybavenost zajištěna 
většími obchodními centry. 

Kromě kulturní infrastruktury a sportovních zařízení pro organizovaný sport městu chybí širší nabídka 
aktivit pro trávení volného času, a to především za nepříznivého počasí a pro rodiny s dětmi. V roce 
2008 město uspělo s žádostí o dotaci v rámci ROP NUTS II Severovýchod na projekt „Rozvoj 
volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“, nový areál trávení volného 
času bude vybudován v roce 2009. Pro organizovaný sport je zde k dispozici řada hřišť, několik 
krytých a otevřených sportovních areálů, včetně plaveckého bazénu. Ve městě je také několik 
přírodních sportovišť a venkovních koupališť, těmto zařízením ale buď chybí zázemí zcela, nebo je 
ve špatném stavu. 

Pozn.: Dostupnost a stav občanské vybavenosti z pohledu kvality bydlení, a kulturního vyžití je popsán 
v kapitole 2.1.6.  

2.1.5. Životní prostředí 
Životní prostředí města je až na drobné výjimky dobré, v posledních letech se oproti původnímu stavu 
zlepšilo. Průmyslové zóny a výrobní podniky se nacházejí především v severní části města (v území od 
Rýnovic až po západní část jabloneckých Pasek) další oblast leží na jih od současné jablonecké 
železniční zastávky, v okolí dolního nádraží a okolí Turnovské ulice. Díky svému kopcovitému reliéfu a 
návaznosti na CHKO Jizerské hory, má město poměrně velké množství veřejné zeleně; zeleň a dále 
plochy ve městě jsou postupně revitalizovány. Životní prostředí ve městě a okolí znečišťují především 
stacionární zdroje (teplárna, výrobní podniky, nádraží…) a doprava ve městě. Některé výrazněji, avšak 
lokálně, některé méně výrazně, zato však plošně. 

Město leží na okraji CHKO Jizerské hory, v okolí města se nachází též několik biocenter a biokoridorů 
lokální až nadregionální úrovně, jedno z lokálních biocenter se nachází v blízkosti centra města u 
Žižkova vrchu8.  

Vody jsou ve městě mírně znečištěné (limity překračuje dusík ve formě dusičnanů stupněm II) z 
důvodu chybějící kanalizace např. v Janově n. N. či Bedřichově, což má za následek znečištění vody 
v Jablonecké přehradě. Ovzduší je ve městě mírně znečištěné. Původcem znečištění jsou místní 
výrobní podniky (výrobny bižuterie, teplárna) a doprava, respektive dopravní tahy procházející přímo 
městem. K překročení emisních limitů, především vyšších hodnot tuhých znečišťujících látek (PM10), 
dochází v okolí křížení silnic I/14 a I/65, kde je velice vysoká intenzita dopravy. Překladiště odpadu je 

                                                           
7 Viz http://www.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/komunitni-planovani/ 

katalog-socialnich-sluzeb.html. 
8 Podrobněji viz : https://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=zchu&layers= 

zabaged%20chko%20zchu%20zchu_bod. 
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lokalizováno v městské části Proseč. Nebezpečné odpady jsou likvidovány v místní spalovně, odpady 
z popelnic ve spalovně v Liberci, ostatní odpady jsou odstraňovány na jiných místech v republice5. Na 
území města se nacházejí dvě lokality se starými ekologickými zátěžemi, které jsou v současné 
době sanovány - kontaminace těžkými kovy a kontaminace NEL v areálu LUCAS Autobrzdy Jablonec 
nad Nisou9. 

2.1.6. Přitažlivá města 

Kvalita bydlení - domovní fond 

Město se rozkládá na ploše 3 138 ha (31,8 km2)10; hustota zalidnění byla v roce 2007 asi 1 437 osob 
na km2, hustota obyvatel je tak přibližně dvakrát větší než v jiných městech obdobné velikosti. Město 
má 8 částí (části obce), většina obyvatel (80 %; dle údajů SLBD 2001) žije ve dvou částech – Jablonec 
n. N. a Mšeno5.  

Tabulka 3: Počet domů a jejich struktura v jednotlivých částech obce v roce 2001 

Městská část Počet 
obyvatel 

Domy 
celkem 

Domy 
bytové 

Domy 
rodinné 

Podíl 
bytových 

domů [%] 

Podíl osob 
v bytových 

domech [%] 

Jablonecké Paseky 2 774 244 50 182 20,5 78,2 

Vrkoslavice 1 372 369 20 344 5,4 13,0 

Lukášov 149 70 2 68 2,9 3,4 

Proseč n. N. 814 235 19 208 8,1 30,0 

Jablonec n. N. 26 390 2 699 872 1 677 32,3 76,6 

Mšeno n. N. 9 833 637 180 447 28,3 85,4 

Rýnovice 2 195 287 27 249 9,4 62,3 

Kokonín 1 739 465 28 425 6,0 17,8 

Jablonec n. N. celkem 45 266 5 006 1 198 3 600 14,1 45,8 

Zdroj: SLDB 2001 

Historické události a podmínky, které byly jimi nastoleny, měly vliv nejen na strukturu místní populace, 
ale i na strukturu domovního fondu města. Struktura domovního fondu (typ zástavby) pak zase zpětně 
podmínila současné rozmístění a lokální skladbu obyvatelstva. Z výše uvedené tabulky 3 je patrný 
vysoký podíl obyvatel žijících v bytových domech v částech města Mšeno, Jablonecké Paseky a 
Jablonec n. N.  

V domovním fondu vyniká secesní zástavba a zástavba bytových domů z období rozkvětu města ve 
dvacátých a třicátých letech 20. století v centru města (viz  

 

Graf 3). „Velká část této zástavby (zejména v centru města) patří do městské památkové zóny a 
představuje ojedinělou koncentraci secesních staveb nejen na území města, ale i v rámci celé České 
republiky a je tak jednou z významných atraktivit cestovního ruchu Jablonce nad Nisou5. V mnoha 
případech se však tyto domy nacházejí ve špatném stavu. Dalším výrazným typem zástavby ve městě 
jsou bytové panelové domy z 60.-80. let. Panelové domy tvoří asi pětinu až čtvrtinu domovního fondu 
v částech Mšeno a jablonecké Paseky. Nejvyšší počet domů postavených během komunistického 
režimu, a to především bytových domů (celkem 370), se však nachází v části obce Jablonec nad Nisou 
(na jejím území se nachází navrhovaná zóna Žižkův vrch a okolí). Ve srovnání s jinými městy je podíl 
obyvatelstva města žijící v panelových domech nižší5. Okrajové části města naplňuje typicky 

                                                           
9 Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2006 – Liberecký kraj 
10 dle ČSÚ - MOS ZV01 - Vybrané statistické údaje za obec: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&razeni=
ta&pro_3725264=563510#pozn2   
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venkovská zástavba sídel, která byla v minulosti přičleněná k Jablonci n. N. (zejména Kokonín, Proseč, 
Vrkoslavice). V souvislosti se suburbanizačními procesy vzniká na okrajích města, zejména v Proseči, 
nová individuální zástavba. Rozvojové plochy pro bydlení jsou připravovány ve většině okrajových částí 
Jablonce n. N., omezením pro budování je nepřipravená infrastruktura. 

 

Graf 3: Počet domů v jednotlivých částech obce dle roku výstavby, 2001 

 
Zdroj: SLDB 2001 

Celkově je možné říci, že kvalita bydlení není na většině území města vysoká, město má však určitý 
potenciál kvalitu bydlení zvýšit. Potřeba obnovy je jak u bytových domů z období první republiky 
v centru města, tak domů postavených po druhé světové válce, či později sedmdesátých/osmdesátých 
letech. Z důvodů klimatu města, jež je v podhůří hor s nejvyššími srážkovými úhrny v Česku a téměř 
každoročně se potýká s vysokou sněhovou pokrývkou, je zde zvýšená potřeba pozornosti stavu domů. 
Častým problémem jsou zatékající střechy a lodžie a velké tepelné ztráty. Vzhledem ke stáří domů je 
potřeba obnovit také vnitřní vybavení domů, které v některých případech neodpovídá evropským 
normám (zdviže). 

Jedním z dalších problematických oblastí domovního fondu města je současný nedostatek sociálních a 
startovacích bytů. 

Veřejná prostranství 

Životní podmínky ve městě jsou silně ovlivněny klimatem města. Především v zimě je zhoršen pohyb 
chodců a vozidel po městě z důvodu vysoké sněhové pokrývky (podmínky snižují bezpečnost pohybu a 
množství sněhu zamezuje volnému pohybu). Na jaře hrozí nebezpečí rychlého příchodu povodní 
z tajícího sněhu do středu města, ohroženy jsou také areály podniků a dopravní tahy ve městě (čímž 
je dále ohroženo zásobování města), město proto uvažuje o výstavbě protipovodňové štoly. Celkově je 
možné říci, že v problematice veřejných prostranství bylo dosaženo v některých oblastech výrazného 
zlepšení, na druhou stranu zde ještě existují obtíže, které bude nutné v příštích letech řešit. 

Příznivým prvkem prostředí města je poměrně velké množství zeleně. Ve městě se nalézá řada parků, 
město samo je obklopeno biologicky cennými oblastmi. Velmi příznivým faktorem je také přítomnost 
blízkých Jizerských hor, které umožňují obyvatelům Jablonce kvalitní, snadno dostupný odpočinek 
v přírodě s celoročním sportovním využitím. Městská zeleň je ve stavu vyžadujícím revitalizaci; některé 
parky byly v posledních letech rehabilitovány, značná část parků však ještě potřebuje obnovit. 

Vedle městské zeleně disponuje město přírodními atraktivitami (přehrada, Novoveské koupaliště, řeka 
Nisa), jejichž potenciál však není zcela využitý. Jejich plnému a pro obyvatele příjemnému využití brání 
jejich celkový fyzický stav a nedostatečné zázemí.  

Bezpečnost veřejných prostranství posiluje kamerový systém, který byl v roce 2000 na vybraných 
místech instalován. Bezpečnost ve městě se v posledních letech zlepšuje. Počet a závažnost trestných 
činů i míra jejich objasněnosti je srovnatelná s městy obdobné velikosti. 
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V roce 2004 byl schválen koncepční materiál Jablonec nad Nisou – město bez bariér, který mimo jiné 
řeší úpravu veřejných prostranství tak, aby vyhovovaly lidem s různými omezeními. V průběhu 
posledních let byly komunikace a některé veřejné prostory a obchody v centru upraveny pro potřeby 
handicapovaných osob, MHD zavedla nízkopodlažní autobusy.  

Nejproblémovějšími oblastmi veřejných prostranství je doprava v klidu, kvalita komunikací a černé 
skládky. Kromě vybraných, nejfrekventovanějších částí města, je většina povrchů vozovek a chodníků 
ve špatném stavu, který je navíc posilován místními klimatickými podmínkami. Pohyb chodců ve městě 
zhoršuje také stísněný prostor města, nedovolující výstavbu dostatečně širokých chodníků. 
S nedostatkem parkovacích ploch se obyvatelé potýkají v centru a především pak na sídlištích. Často 
tak vznikají „divoká“ parkoviště. Město disponuje řadou dětských hřišť, velká většina z nich ale 
nesplňuje předepsané normy.  

Infrastruktura pro kulturu a využití památkově chráněných objektů 

Nabídka kulturního vyžití se v posledních letech zvýšila, každý týden se zde koná řada kulturních akcí. 
Historie města je úzce provázána s uměním, neboť město je dlouhodobým centrem výroby bižuterie a 
šperků. Ve městě se nyní nachází Muzeum skla a bižuterie, dále několik galerií a hudebních klubů. Ve 
městě působí několik hudebních souborů. Město má své divadlo, jsou zde také tři kina. Od roku 1999 
zde působí městská společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. (původní název Výstaviště 
Jablonec nad Nisou s.r.o.), zajišťující ve svých prostorách kulturní a společenské akce. Město již od 
roku 2000 každoročně poskytuje žadatelům příspěvek na kulturní, společenské, osvětové a sportovní 
akce. Letos v rámci projektu „Projekt Jablonec nad Nisou 2008“. Každý rok jsou ve městě pořádány 
jablonecké podzimní slavnosti. K vrcholným událostem roku 2008 patřilo Mezinárodní trienále 
Jablonec, spojující tradiční oděvní a bižuterní výrobu s moderním designem. Infrastrukturu pro kulturu 
lze označit za dostatečnou, městu však chybí další infrastruktura pro využití volného času především 
pro rodiny s dětmi. 

Město má mnoho historicky cenných budov, většinou pocházejících z konce 19. století a první poloviny 
20. století, kdy město zažívalo svůj největší rozkvět. Budovy ve středu města jsou součástí městské 
památkové zóny, budovám mimo tuto zónu chybí systém ochrany. Značná část architektonicky 
cenných budov není rekonstruována. Ve večerních hodinách není ve středu města dostatek aktivit, 
které by do této části města nalákaly místní obyvatele a turisty. 

2.1.7. Dostupnost a mobilita 
Jabloncem n. N. prochází silnice první třídy č. 65 přivádějící dopravu z Liberce a Prahy a č. 14, 
procházející západovýchodním směrem a spojující Liberec se Smržovkou a městem Tanvald. Město 
nemá silniční obchvat, silnice procházejí a kříží se uprostřed města, což má negativní dopad na životní 
prostředí ve městě. Trvalé dopravní zatížení města je způsobeno dojížďkou do zaměstnání a také 
průjezdem turistů do rekreačních oblastí v blízkém a vzdálenějším okolí města. Na rozdíl od mnoha 
jiných měst není Jablonec příliš zatížen tranzitní dopravou. Jinou problematickou oblastí města je 
doprava v klidu. Ve středu města je řada ploch využívána jako parkovací zpoplatněné plochy; plochy 
nejsou vzhledově a kvalitně upraveny a zabírají atraktivní místa v centru (např. Horní náměstí). 
Rovněž v okrajových částech chybí dostatečný počet parkovacích míst. 

Veřejná doprava je na poměrně dobré úrovni a je obyvateli využívána. Dopravní síť má dostatek 
dopravních spojení, návaznost a propojenost jednotlivých druhů dopravy však není dobrá a chybí uzel, 
který by je propojoval. 

Přírodní podmínky mají velký vliv na kvalitu a vedení dopravy. Z důvodů stísněného místa je obtížné 
vést městem cyklostezky. Povrchy silnic jsou nekvalitní, neboť jsou vystavovány náročným 
klimatickým podmínkám. 
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2.1.8. Veřejná správa města 

Smart government 

Město Jablonec nad Nisou má s obdobnými aktivitami jisté zkušenosti. Město již zavedlo následující 
nástroje: 

� provozuje své dynamické internetové stránky; 
� podílelo se na zavedení Czech POINT; 
� otevřelo vnitřní informační středisko; 
� zavedlo elektronickou podatelnu a bezplatnou telefonní linku; 
� možnost objednat se na některá oddělení pomocí sms / e-mailovou zprávou; 
� územní plán města je v interaktivní elektronické podobě přístupný na stránkách města.  

Zmíněná opatření můžeme považovat za jedny z prvních kroků vedoucích k aplikaci Smart Government 
v Jablonci nad Nisou. Bylo by proto vhodné na tyto aktivity navázat a zaměřit se na prvky, které se 
budou týkat samotného provozu úřadu. Některé z nich jsou navrženy dále. 

Ve městě Jablonec nad Nisou probíhá styk s veřejností v podstatné míře prostřednictvím čtyř typů 
kontaktů: 

� Podatelna MěÚ; 
� infocentrum / recepce; 
� „úřadovny“ (přepážkový systém vyřizující nejčastější, standardizované agendy); 
� přímý kontakt s pracovníkem úřadu vedoucí požadovanou agendu. 

V současnosti jsou podatelna MěÚ a infocentrum MěÚ lokalizovány v přízemí radnice, která se nachází 
v samotném centru města. Do budoucna je počítáno s celkovou rekonstrukcí radnice, jejíž součástí 
bude i celková modernizace podatelny a její stavební propojení s infocentrem města. Tento projekt 
však není součástí IPRM, neboť je lokalizován mimo vybranou zónu IPRM. 

Úřadovny jsou umístěny na třech místech v centru města vzdálených od sebe do 200 m (v budovách 
v Anenské ulici a v ulici Komenského), přičemž nejfrekventovanější je v budově radnice. Ani jedno 
místo neleží na území řešené zóny IPRM. Vzhledem k finančním možnostem města a jeho rozloze je 
takřka nemožné do budoucna tyto provozy sjednotit do jedné moderní budovy, což by bylo vzhledem 
k aktivitám Smart Government velmi prospěšné. Proto se i do budoucna počítá s tím, že bude tento 
přístup zachován. 

Komunitní plánování a výměna zkušeností 

Město Jablonec nad Nisou se dlouhodobě snaží o aktivní spolupráci s občany. A to nejen na 
organizovaných setkáních k připravovaným dokumentům, ale i např. prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky; radnice také pořádá každoroční setkání s občany města11. IPRM Jablonec nad Nisou byl 
samozřejmě vytvářen v souladu s principy komunitního plánování, viz kapitola 9 a 10. Vedle IPRM 
však byly tímto přístupem zpracovány i současné strategické dokumenty města. 

V roce 2008 byl schválen I. komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonec nad Nisou, na 
kterém jednotlivé pracovní skupiny intenzivně pracovaly od února 2008. Vznikl tak strategický plán, 
který stanoví priority a cíle rozvoje sociálních služeb na období 2009 – 2011. Cílem plánu je zajistit 
optimální a dostupnou síť sociálních služeb, která odpovídá zjištěným místním potřebám obyvatel. 

V rámci výměny zkušeností má město Jablonec nad Nisou následující partnerská města: Zwickau 
(SRN), Bautzen (SRN), Ronse (Belgie), Marsciano (Itálie) a Jelenia Góra (Polsko). 

                                                           
11 Viz např.: http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/archiv/rocnik-

2004/04-2004/setkani-s-obcany.html 



Stránka | 15  
 

Integrovaný přístup 

Snahou k integrovanému přístupu města není pouze příprava IPRM pro IOP, ale také o tom svědčí již 
vytvořené aktuální strategické dokumenty města, a zejména pak existující koncept Integrovaného 
plánu rozvoje města (pouze shoda názvů – tento dokument byl připravován s výrazným předstihem 
před IPRM pro IOP), který je přístupný na adrese http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-
urad/dokumenty/hlavni-dokumenty.html.  
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2.2. SWOT analýza  

Níže uvedená SWOT analýza přehledně shrnuje výše uvedené údaje o městě. Analýza vyzdvihuje silné 
a slabé stránky města, příležitosti a ohrožení jeho dalšího vývoje. Analýza je členěna dle prioritních 
oblastí tak, jak jsou uvedeny v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP. Uvedená tabulka dále zužuje 
zaměření analýzy na faktory, jež se dále stávají zdrojem pro stanovení cílů IPRM IOP – tyto faktory 
jsou vyznačeny tučně. 

Tabulka 4: SWOT analýza s důrazem na prioritní oblasti IRPM 

Silné stránky Slabé stránky 

Ekonomický rozvoj 
Tradiční a rozvinutý průmysl 
Kvalitní pracovní síly v určitých oborech 
Samostatně ekonomicky aktivní obyvatelstvo  
Nízká nezaměstnanost 
Tradiční kulturní zaměření 
 
Sociální integrace 
Rovnoměrná síť škol s dostatečnou kapacitou 
Zvyšující se počet VŠ 
Rozvoj alternativního školství 
Široká nabídka mimoškolního vzdělávání 
Kvalitní sociální služby 
Dobrá spolupráce města s NNO 
 
Životní prostředí 
Jen slabě znečištěné životní prostředí 
Velké množství zeleně ve městě a okolí 
 
Přitažlivá města 
Velké množství městské zeleně a kvalitních přírodních oblastí 
v okolí 
Funkční MHD 
Velké množství sportovního a kulturního vyžití 
Fyzickogeografické podmínky pro sport a rekreaci 
Atraktivní architektura města 
 
Dostupnost a mobilita 
Tradice MHD a její velké využití obyvateli 
Dobrá dopravní dostupnost jiných center (Liberec, Praha) 
Nezatíženost tranzitní dopravou 
 
Správa věcí veřejných  
Aktivní aplikace nástrojů e-Government 
Interaktivní spolupráce s občany a subjekty ve městě 
Schopnost využít evropských fondů ve prospěch města 
 

Ekonomický rozvoj 
Nízká ekonomická vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Omezené prostory pro další rozvoj průmyslu a nedostatek 
bytů pro pracovní migraci 
Neprovázanost učňovského školství s průmyslem  
Omezená odvětvová struktura ekonomických subjektů 
Závislost města na velkých podnicích a úzkém profilu 
výrobních odvětví 
 
Sociální integrace 
Nedostatečná síť celoživotního vzdělávání 
Chybějící druhy sociálních služeb 
Špatný technický stav zázemí školství 
Nedostatek startovacích a sociálních bytů  
Nedostatek sportovišť pro neorganizovanou veřejnost 
a pro individuální sporty 
 
Životní prostředí 
Vysoká intenzita dopravy ve městě 
Chybějící kanalizace v některých částech města 
 
Přitažlivá města 
Nízká kvalita většiny městské zeleně 
Nízká kvalita zázemí veřejných sportovních a 
rekreačních areálů 
Zastaralý domovní fond 
Nerovnoměrné pokrytí města dětskými hřišti 
Dětská hřiště nesplňují předepsané normy 
Nedostatek rozvojových ploch pro bydlení 
Chybějící systém ochrany historických budov mimo městskou 
památkovou zónu 
Nízká kvalita veřejných prostranství 
 
Dostupnost a mobilita 
Neprovázanost všech systémů veřejné dopravy (včetně 
jednotlivých složek MHD) 
Neexistence koncepce rozvoje hromadné dopravy 
Zastaralá dopravní infrastruktura 
Nízká bezpečnost dopravy 
Absence koncepčního řešení dopravy v klidu 
Vedení hlavních silnic skrze město 
Fyzicko-geografické podmínky 
 
Správa věcí veřejných 
Prostorová nejednota úřadoven 
Nevhodné vnitřní uspořádání radnice pro potřeby občanů 
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Příležitosti Hrozby 

Ekonomický rozvoj 
Silná aglomerace Jablonec nad Nisou + Liberec 
Poloha vůči Německu a Polsku 
Blízká a strategická poloha města vůči turisticky atraktivním 
oblastem 
Stálý zájem podnikatelů o odborně vzdělané pracovníky 
 
Sociální integrace 
Dobrá dostupnost vzdělávacích struktur Liberce a Prahy 
Nově schválený komunitní plán 
 
Životní prostředí 
Využití alternativních zdrojů energie 
Vybudování obchvatu města 
 
Přitažlivá města 
Vybudování multifunkčního centra 
Modernizace veřejných prostranství a bytového fondu 
dle současných standardů 
 
Dostupnost a mobilita 
Poloha u železnice a rychlostních silnic 
Liberec jako silný partner pro spolupráci při rozvoji MHD 
 
Správa věcí veřejných 
Rekonstrukce radnice v souladu s principy Smart Government 
Využití zdrojů ze Strukturálních fondů (SF) 
Spolupráce s partnerskými městy 

Ekonomický rozvoj 
Ekonomické potíže podníků jednoho/obou hlavních odvětví 
Odchod vzdělané a kvalifikované pracovní síly do 
jiných měst a do důchodu 
 
Sociální integrace 
Nedostatečná obnova pedagogického sboru 
Nárůst uživatelů sociálních služeb (očekávané a již 
realizované propouštění velkých sklářských firem) 
 
Životní prostředí 
Znečištění přehrady 
Nárůst počtu lokálních topenišť 
 
Přitažlivá města 
Nedostatek financí na údržbu 
 
Dostupnost a mobilita 
Nárůst nákladní dopravy ve městě 
 
Správa věcí veřejných 
Nepřidělení finanční podpory městu ze SF 

Zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje 
Město v současné době těží z rozvoje tradičních odvětví průmyslu (sklo, bižuterie, automobilový 
průmysl) a je na těchto odvětvích do značné míry závislé. Úzké odvětvové zaměření průmyslu a velké 
zastoupení velkých firem však představuje rizikový faktor v případě, že jednomu/oběma odvětvím 
nastanou hospodářské problémy. Do budoucna je nutné očekávat, že další hospodářský vývoj města 
bude vystaven strukturálním změnám, resp. problémům spojeným se všeobecným úpadkem 
sklářského odvětví. Počátky tohoto trendu bylo možné pozorovat v průběhu několika posledních 
měsíců.  

Dlouhodobý úspěšný sociální vývoj města, který se vyrovná s případnými nepříznivými ekonomickými 
faktory, je možné zabezpečit současnými investicemi do infrastruktury zajišťující kvalitní fyzické 
prostředí pro obyvatele: 

� rozvoj a modernizace bytového fondu, 
� snižování četnosti rušivých a sociálně-patologických jevů, 
� vzhled města a veřejných prostranství (zvýšení atraktivity fyzického prostředí je jedním 

z výrazných faktorů zvyšujících motivaci inovativních podniků a jejich vysoce 
kvalifikovaných pracovních sil k zahájení činnosti v daném regionu, případně k setrvání 
v něm), 

� podpora sociálních služeb (zejména v oblasti aktivní podpory zaměstnanosti s ohledem na 
výše popsané očekávatelné jevy), 

� rozvoj celoživotního učení a podpora rekvalifikačních aktivit, 
� investice směřující k ochraně a zlepšování životního prostředí (snížení hlučnosti a 

prašnosti, rehabilitace okolí řeky Nisy, apod.), 
� další rozvoj kulturních aktivit (využití současné silné stránky), 
� snížení intenzity dopravy ve městě. 
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Zmíněné investice napomohou řešit nebo omezí dosavadní negativní trendy odchodu kvalifikované 
pracovní síly do jiných měst a zpestří vzdělanostní skladbu obyvatelstva, která tak dále napomůže 
větší ekonomické stabilizaci města. 

S výše uvedeným souvisí snížení četnosti výskytu sociálně-patologických a rušivých jevů v postižených 
částech města. Vzhledem k nutnosti dlouhodobého postupu, a to zejména s ohledem na dostupnost 
finančních zdrojů, je vhodné postupovat směrem od středu/širšího středu k okrajovým částem tak, aby 
netrpěl příliš dlouho cestovní ruch a celkový vzhled města, který je dán zejména jeho centrální částí. 
Tím bude podpořen vliv centra, jako akcelerátoru růstu. 

Velkou příležitostí pro město je pak další rozvoj tradičního sklářského a bižuterního průmyslu dle 
současných požadavků trhu, díky kterému město získává/posílí jedinečnou konkurenční výhodu a 
může se zviditelnit. Město by mělo zejména využít vysoce kvalifikovaných sklářů a podporovat je 
v založení malých firem zaměřených na kusovou uměleckou výrobu. 

Významným faktorem ovlivňující budoucí vývoj města jsou jeho fyzicko-geografické podmínky. Ty jsou 
do značné míry limitující pro další plošný rozvoj průmyslu a také pro život ve městě vůbec. Na druhé 
straně se stávají velkou příležitostí pro rozvoj doposud málo využívaného marketingu cestovního 
ruchu. 

Na tomto místě je také nutné zmínit budoucí demografický vývoj obyvatelstva města. 

Okruhy problémů a aktivity významné pro další rozvoj města: 
Za okruhy problémů a aktivity významné pro budoucí rozvoj města s ohledem na jejich financování a 
naplňování cílů NSRR, případně ROP a TOP (musejí být s NSRR v souladu) lze označit následující: 

1. Doprava, infrastruktura a životní prostředí 

Z uvedených analýz vyplývá, že pro další rozvoj města je podstatné se zaměřit na následující aktivity: 

T zkvalitnění povrchu komunikací (vozovek a také chodníků pro pěší),  

T vybudování okruhu města s cílem snížit intenzitu dopravy ve městě,  

T koncepčně řešit a vybudovat dostatek vizuálně kvalitních a bezpečných 
parkovacích míst pro obyvatele a návštěvníky města,  

T funkčně provázat jednotlivé druhy veřejné dopravy ve městě, 

T zajistit funkční provázání veřejné dopravy ve městě. 

2. Podnikání a ekonomika 

Ekonomické podmínky města ovlivňují přitažlivost města a tím jeho další sociálně-demografický vývoj. 
Pro jeho další dobrý vývoj je nutné v oblasti podnikání a ekonomiky se zaměřit na následující aktivity: 

T podporovat rekvalifikační programy a sociální programy pro nezaměstnané, 

T podpořit a zavést systém celoživotního vzdělávání, 

T podpořit a iniciovat aktivity směřující k diverzifikaci odvětvové struktury podniků. 

3. Školství a vzdělávání 

Školství je ve městě na poměrně dobré úrovni, problematickým zůstává odborové zaměření škol a 
technické zázemí školských zařízení. Školství může podpořit vývoj města, pokud bude: 

T vytvářet motivační a stabilizační program pro pedagogické pracovníky, 

T integrovat děti ohrožené sociální exkluzí, 
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T zvyšovat kvalitu a zpestří povinnou výuku a mimoškolní aktivity rozvíjející 
schopnost dětí, 

T podpoří spolupráci škol, žáků a podniků (praxe, úzké navázání spolupráce), 

T pevněji se naváže na vysokoškolskou síť. 

4. Sociální věci, zdravotnictví 

Město Jablonec nad Nisou má kvalitní služby, jejich šířka však není postačující. Na podzim tohoto roku 
byl schválen I. komunitní plán, jenž umožní jasnější zaměření podpory sociálních služeb. Vzhledem 
k výše uvedeným výsledkům je možné vyzdvihnout následující aktivity jako potřebné pro další úspěšný 
rozvoj města: 

T vytvořit balíčky služeb na hranici sociální a zdravotní péče, 

T vystavět sociální a startovací byty. 

5. Fyzické prostředí 

Oblast fyzického prostředí – vzhled a kvalita veřejných prostranství a bytového fondu je jednou 
z možností města, jak výrazně zvýšit kvalitu života ve městě. Město díky architektuře zástavby 
v centru města, systému tří náměstí v centru města a množství veřejné zeleně skrývá velký potenciál 
pro přitažlivé prostředí. Na druhou stranu je také nutné řešit další jednotlivé problémy a především 
pak revitalizovat veřejná prostranství sídlišť. Z tohoto vyplývají následující aktivity: 

T modernizovat dětská hřiště, 

T revitalizovat městskou zeleň, 

T modernizovat bytový fond, 

T modernizovat a doplnit městský inventář, 

T zajistit ochranu historicky hodnotných budov 

6. Kultura, sport a cestovní ruch 

V této oblasti je možné doporučit následující druhy aktivit: 

T podpořit další kulturní aktivity spojené s tradiční sklářskou výrobou, 

T vybudovat technické zázemí veřejných sportovišť a rekreačních ploch, 

T zajistit dobré podmínky pro pořádání kulturních akcí a jejich propagaci, 

T podpořit vznik nabídky volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi využitelné i při 
nepříznivém počasí, 

T vytvořit produkty cestovního ruchu založené na místních podmínkách, 

7. Občanská společnost, veřejná správa, udržitelný rozvoj, bezpečnost a veřejný pořádek 

T vytvořit koncept ochrany veřejných prostranství proti vandalismu. 
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2.3. Vize a cíle  

Vize IPRM: Zóna Žižkův vrch a okolí je dobrým a příjemným místem pro život ve městě 
s dostatečnou nabídkou kvalitní občanské vybavenosti. 

Hlavní cíl IPRM: Zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele vymezené zóny Žižkův 
vrch a okolí, prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v 
sídlištích, včetně úspor energie.  

Specifické cíle IPRM: 

1. Minimálně 30.000 m2 revitalizovaných veřejných prostranství (v projektových listech dohromady 
62 742,70 m2) a podpora udržitelného rozvoje zóny.  

Opatření: 

1.1. Revitalizovat dětská hřiště. 

1.2. Revitalizovat komunikace v dané zóně. 

1.3. Upravit veřejná prostranství v zóně. 

1.4. Podpořit rozvoj místních podnikatelských aktivit. 

 

2. Regenerace bytového fondu zóny (min. 550 regenerovaných bytů). 

Opatření: 

2.1. Vyřešit stavebně-technické závady. 

2.2. Zlepšit energetickou náročnost budov (předpokládané úspory min. 20%). 

 

Očekávaný přínos: 
Hlavními přínosy realizace IPRM zóny Žižkův vrch a okolí by měly být následující body: 

- snížení rušivých vlivů a socio-patologických jevů, 
- zvýšená bezpečnost obyvatel zóny, 
- zvýšení kvality života v definované zóně.  

Realizací záměrů uvedených na indikativním seznamu projektů dojde k významnému synergickému 
efektu, kdy se v průběhu krátkého období výrazně promění prostředí vymezené zóny. 

Dojde k revitalizaci v současnosti nepříliš vzhledných veřejných prostranství, inovaci městského 
mobiliáře, vytvoření a revitalizaci dětských hřišť a dalších prvků pro zvýšení kvality života obyvatel 
zóny.  

Zlepšením jak veřejných prostranství, tak bytových domů, se stane zóna atraktivnější oblastí pro 
bydlení a bude tak přispěno k zlepšení různých kritérií, ve kterých zóna zaostává. 

Kvalitní infrastruktura a příjemné prostředí bude navíc, spolu s preventivními aktivitami (kamerový 
systém apod.) působit proti sociálně-patologickým jevům.  

S vylepšením infrastruktury napomůže i plánovaný projekt s financováním z OP Doprava či z ROP SV, 
zaměřený na hlavní komunikaci protínající vymezenou zónu a její provedení tunelem pod obytnými 
domy. 

Doplňkovou je aktivita směřující k podpoře podnikání ve vymezené zóně. Zatím je připravován jeden 
projekt do OP PI s místem realizace na území zóny. 
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3) Zdůvodnění výběru zóny 
Na území Jablonce nad Nisou lze identifikovat několik oblastí s koncentrovaným osídlením. Jsou jimi 
v severovýchodní části města sídliště Šumava, na severu sídliště Janovská a sídliště Mšeno. V 
severozápadní části města leží sídliště Rýnovická, v západní části města sídliště Žižkův vrch a poblíž 
centra sídliště Nisa. Kompaktní osídlení vykazuje i samotné centrum, podél ulice Podhorská až k 
náměstí B. Němcové (z východního okraje města směrem do centra). 

Nejprve byly pro potřeby IPRM na základě expertního výběru zástupců MěÚ vytipovány 3 zóny - 
Žižkův vrch a okolí, Mšeno a Šumava. 

V rámci nich byla učiněna základní předběžná analýza ukazatelů jednotlivých kriterií: „d) nízká úroveň 
vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí 
školu“ a „g) nízká míra hospodářské aktivity“. Oba ukazatele naplnila pouze lokalita Žižkův vrch a 
okolí. Pro další účast v projektu IPRM tedy byla vybrána zóna překrývající se ve své značné 
části se stejnojmenným sídlištěm Žižkův vrch. 

Tabulka 5: Přehled hodnot vybraných kritérií předběžně vytipovaných zón města pro IPRM 

  Indikátor  ČR Jablonec 
n. N. 

Žižkův 
Vrch Mšeno Šumava 

d) 

nízká úroveň vzdělání, významné 
nedostatky v oblasti dovedností a 
velký počet studentů, kteří 
předčasně opouštějí školu 

počet obyvatel starších 15 let s 
nejvýše základním vzděláním jako 
procento z počtu obyvatel nad 15 let 

24 % 22,2 % 23,6 % 22,3 % 20,3 % 

g) nízká míra hospodářské aktivity 
počet ekonomicky aktivních obyvatel 
jako procento z celkového počtu 
obyvatel  

51,5 % 52,4 % 50,1 % 55,1 % 53,1 % 

Při výběru zóny hrála také důležitou úlohu dlouhodobá zkušenost radnice s vývojem v této části 
města. Zóna Žižkův vrch a okolí byla vybrána na základě všeobecné povědomosti o potřebě zlepšení 
prostředí a obytných domů v této lokalitě, na základě výsledků socioekonomické studie města a na 
základě kritérií uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, článku 47.  

Dalším argumentem se stal také fakt, že právě v této lokalitě jsou nutné investice nejvíce odpovídající 
podporovaným aktivitám IPRM, a to zejména s ohledem na portfolio způsobilých výdajů (způsobilé 
nejsou např. výdaje na novou výstavbu). 

Zóna je graficky vymezena v příloze A této dokumentace, ze které je také patrné, proč byla vybrána a 
ohraničena právě tato lokalita. Již první pohled ukáže, že oproti jejímu okolí obsahuje výrazně vyšší 
podíl funkčních ploch „Bydlení v obytných domech“ kombinované s „Veřejnou zelení“ a „Občanskou 
vybaveností“, tedy funkčními plochami, které by měly být typické pro intervenci v rámci IPRM pro IOP. 
V zóně jsou také zastoupeny rekreační a sportovní plochy. 

Všechny výše uvedené typy funkčních ploch přitom potřebují modernizovat, rekonstruovat či rozšířit. 

3.1. Metodika – výpočet hodnot kritérií 
Zóna pro podporu z IPRM je vybrána na základě kritérií uvedených v čl. 47 nařízení Komise (ES) 
č.1828/2006 (prováděcí nařízení), zóna musí splňovat alespoň tři z taxativně vyjmenovaných kritérií.  

Pro posouzení vhodnosti zóny pro potřeby IPRM, resp. cíle IOP, byla nejprve hodnocena kritéria, která 
bylo snadné ověřit (c, d, e, g, i). Na základě těchto kritérií byla potvrzena vhodnost výběru zóny, a 
proto zbývající již hodnocena nebyla (kritéria a, b, h).  

Zdroje použitých dat plně odpovídají Pomocné metodice k nastavení hodnot vstupních 
kritérií pro problémovou zónu dle čl. 47 Nařízení (ES) 1828/2006. 
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Hranice zóny neodpovídají v některých případech hranicím sčítacích obvodů (SO), za která jsou 
dostupná statistická data vedená Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Celkem zóna zahrnuje 28 
sčítacích obvodů, z toho 11 je ve vybrané zóně jen částečně a tři z toho jsou v zóně z méně než 50%, 
5 obvodů je zastoupeno 98/99 %. (viz Tabulka 6). Data byla vzhledem k tomuto očištěna (absolutní 
hodnoty údajů za jednotlivé SO byly případně upraveny dle velikosti zastoupení/podílů bytových domů 
SO v zóně). Jinými slovy byly jednotlivým sčítacím obvodům přiřazeny váhy, které odpovídaly míře 
zastoupení SO v zóně. 

Požadavky zpracovatele analýz na poskytnutí dat braly v úvahu výpočtové vzorce, a proto byla dílčí 
data pro výpočet konkrétního kritéria požadována ve stejném členění. Data poskytnutá ČSÚ byla 
předána za celé sčítací obvody. Data poskytnutá odbory MěÚ byla předána za ulice uvnitř zóny, 
respektive za části ulic, které jsou v zóně zahrnuty. Jednotlivá kritéria proto bylo vždy možné vypočítat 
z dat za stejné územní jednotky, proto v tomto ohledu nemuselo docházet k jejich další statistické 
úpravě. 

Tabulka 6: Přehled sčítacích obvodů v zóně Žižkův vrch 

Číslo sčítacího obvodu    

2 16 20 60 68 74 

11 17 21 64 69 75 

12 18 22 65 70 76 

13 19 23 66 71 77 

15  24 67 72  

Poznámka: Kurzívou jsou vyznačeny obvody, jež jsou ve vymezené zóně obsaženy jen částečně. 

 

Tabulka 7: Přehled bytových domů zóny 

Ulice Počet byt. 
domů Č.p. bytových domů 

Na Výšině 24 
2205/13, 3212/2, 3213/4, 3214/15, 3215/17, 3225/36, 3226/6, 3227/8, 3228/10, 3229/12, 3230/14, 
3231/16, 3232/18, 3233/20, 3234/22, 3235/24, 3236/26, 3237/28, 3238/30, 3239/32, 3240/34, 
3709/3, 3710/5, 3711/7 

Pasířská 14 103/56, 107/50, 116/38, 117/27, 1526/27a, 1987/70, 2456/38a, 2582/44, 3045/52, 3192/37, 
3193/39, 518/68, 579/36, 735/40 

Plynární 8 102/1,1393/7, 1807/21, 2210/4, 4448/19, 830/17, 98/14, 99/12 

Skřivánčí 10 2634/62, 2635/58, 2636/60, 2637/56, 2737/64, 3058/66, 3205/59, 3206/61, 3207/63, 3208/65 

Na Kopci 3 3055/9, 3056/11, 3057/13 

Řetízková 12 
3051/5, 3052/7, 3053/9, 3054/11, 3194/18, 3195/20, 3198/10, 3199/12, 3200/14, 3201/16, 3202/4, 
3203/6 

Lužická 10 1893/10, 2276/12, 2647/14, 3359/1, 3360/3, 3361/5, 3362/7, 3363/9, 3364/2, 3365/4 

Havlíčkova 9 1567/22, 1639/7, 176/21, 1939/18, 1940/16, 208/19, 2614/20, 3996/12, 3997/14 

Zámecký vrch 1 2999/5 

Nová Pasířská 14 3998/33, 4010/3, 4016/7, 4027/9, 4028/11, 4029/13, 4039/17, 4040/19, 4041/21, 4053/23, 4053/25, 
4054/27, 4055/29, 4056/31 

U Balvanu 2 4004/6, 4005/4 

Vodní 4 1505/36, 2138/18, 2153/20, 2228/26 

U Nisy 8 1179/25, 1983/11, 2066/11a, 2871/3, 3063/9, 4107/1, 46/2, 500/27 

Budovatelů 11 3146/18, 3147/20, 3148/22, 3149/24, 3150/26, 3151/28, 3152/32, 3153/30, 3270/21, 3271/19, 
3272/17 

Na Vršku 5 3763/16, 3826/14, 3855/10, 3896/4, 3921/2 

Liberecká 27 
2268/37, 3416/54, 3417/52, 3418/50, 3419/48, 3420/46, 3421/44, 3422/42, 3423/40, 3424/38, 
3425/36, 3426/34, 3427/32, 3428/30, 3429/28, 3507/23, 3508/25, 3509/27, 3510/29, 3511/17, 
3512/19, 3519/13, 3715/49, 3716/47, 3717/45, 578/21, 746/11 

Lipová 6 1581/7, 3521/9, 3522/2, 3523/4, 3524/6, 3525/8 

Jehlářská 1 2292/13 

Celkem byt. domů 169  
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3.2. Hodnoty kritérií 
Vybraná zóna splňuje kritéria přijatelnosti pro intervence z IOP oblasti 5.2. Jejich výši znázorňuje níže 
uvedená tabulka. 
Nejvýraznější rozdíl oproti srovnávací hodnotě je u kritéria „i“, kde z celkového počtu 169 bytových 
domů je 168 postaveno před rokem 1991. Je tedy tvořená z 99,4 % obytnými domy staršími 17 let. 
Údaje poskytli ČSÚ a Oddělení správních agend MěÚ Jablonec nad Nisou, kde je též k dispozici členění 
podle ulic obsažených ve vymezené zóně. 
Hodnota kritéria „c“ dosahuje rozdílu 5,6 % a vychází z následujícího podílu: 
Počet obyvatel 65+ (31.12.2001)  =  745  
Počet obyvatel (31.12.2001)   =  4043  
 
Vstupní hodnoty pro výpočet kritéria „d“ (rozdíl 1,4 %) byly následující: 
Počet obyvatel starších 15 let s nejvýše ZŠ (SLBD 2001) = 1.211 
Počet obyvatel nad 15 let (SLBD 2001)   = 5.154 
V tomto případě bylo pracováno s očištěnými údaji za Statistické obvody ČSÚ. 
 
U kritéria „e“, které však nesplnilo požadavky pro přijatelnost stanovenými IOP, byly vstupní údaje 
následující: 
Počet trestných činů 2006 = 131 
Počet obyvatel (31.12.2006) = 4 799 
 
U kritéria „g“ dosahuje rozdílu 2,5 %. Hodnota vychází z následujícího podílu: 
Ek.akt. obyvatelé celkem (SLBD 2001) = 2.974 
Počet obyvatel (SLBD 2001)  = 5.929 
I v tomto případě pracováno s očištěnými údaji za Statistické obvody ČSÚ. 

Tabulka 8: Splnění daných kritérií pro výběr zóny 

  a) b) c) d) e) g) h) i) 

Kritérium 
vysoká míra 
chudoby a 
vyloučení 

vysoká míra 
dlouhodobé 
nezaměstna

nosti 

neuspokojivý 
demografick

ý vývoj 

nízká úroveň 
vzdělání 

vysoká 
úroveň 

kriminality a 
delikvence 

nízká míra 
hospodářské 

aktivity 

velký počet 
přistěhovalců 

etnických 
skupin a 

příslušníků 
menšin 

poměrně 
nízká 

úroveň 
hodnoty 

nemovitostí 

Indikátor 

výše 
příspěvku 
hmotné 

nouze na 
občana v Kč 

procento 
nezaměstna
ných déle 

než 12 
měsíců / 

počet 
ekonomicky 

aktivních 
osob 

procento 
obyvatel 

65+  
z celkového 

počtu 
obyvatel2 

procento 
obyvatel 

15+ 
s nejvýše 
základním 
vzděláním 
z počtu 

obyvatel nad 
15 let1 

počet 
trestných 

činů na 1000 
obyvatel2, 3 

procento 
ekonomicky 

aktivních 
obyvatel 

z celkového 
počtu 

obyvatel1 

procento 
cizinců s 

povolením  
k 

dlouhodobém
u pobytu 

z celkového 
počtu 

obyvatel 

procento 
domů s byty 
postavených 
před rokem 

1991 z 
celkového 

počtu 
domů2 

Kritická 
hodnota 

190 2,5 12,8 22,2 28,6 52,4 4,3 90,8 

Stav 0 0 18,4 23,6 27,3 50,2 0,0 99,4 

Významnost* 0,00 0,00 1,44 1,06 0,95 1,04 0,00 1,09 

Rozdíl 
hodnot 

 -  - 5,6 1,4 … 2,2  - 8,6 

Průměrná odchylka 4 kritérií 4,45 

Průměrná odchylka 3 kritérií – c, g, i 5,46 

Zdroj: 1SLBD 2001, podklady dodané ČSÚ, 2MěÚ Jablonec nad Nisou, 3Okresní ředitelství Policie ČR 
Vysvětlivky: - údaj nebyl hodnocen (obtížné dostupná nebo nedostupná data); … ukazatel nepřekročil požadované kritérium. 

1Významnost je pouze doplňujícím údajem a výpočet kritérií nijak neovlivňuje. Vyjadřuje poměr mezi nabytou hodnotou 
zóny a danou kritickou hodnotou – o kolik překračuje/nepřekračuje kritickou hodnotu; kritérium překračující 1,00 splňuje 
podmínky stanovené IOP 
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4) Popis zóny 

4.1. Geografické vymezení a charakteristika zóny 

Zóna je vymezena ulicemi: Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Jehlářská, 
Lipová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině, Pasířská. Grafické znázornění zóny, 
resp. výřez z Územního plánu města naleznete v příloze A této dokumentace, rozloha činí 438 910 m2.  

Zóna se nachází v západní části katastrálního území Jablonec nad Nisou. Ze severu ji ohraničuje 
železnice a železniční stanice „Jablonec nad Nisou – dolní nádraží“. Železnice protíná zónu středem na 
jih, kde je stanice „Jablonec nad Nisou“. 

V zóně se vyskytují následující typy funkčních ploch: 

� bydlení v obytných domech; v RD městského typu; v RD venkovského typu 
� občanská vybavenost; smíšená centrální zóna (včetně rezervy) 
� rekreační a sportovní plochy 
� dopravní plochy; parkoviště; garáže 
� železnice 
� veřejná zeleň; nízká zeleň; les, vysoká zeleň; vodní plochy 
� průmysl 
� technická vybavenost 

4.2. Hodnoty kritérií a odhad jejich změny 

Dopadem intervence IPRM IOP bude zlepšení některých z ukazatelů. Na tomto místě je však nutné si 
uvědomit, že se jedná o komplexní statistiky, které jsou ovlivňovány mnohem více faktory, než je 
kvalita fyzického prostředí.  

Tabulka 9: Hodnoty kritérii a odhad změny způsobený intervencí IPRM IOP 

Kritérium Současná hodnota Srovnávací hodnota Odchylka hodnot Odhad změny 

a  - 190 N/A --- 

b  - 2,5 N/A --- 

c 18,4 12,8 - 5,6 stagnace 

d 23,6 22,2 + 1,4 - 0,7 (na 22,9) 

e 27,3 28,6 - 2,2 --- 

g 50,2 52,4 - 2,3 +0,5 (na 50,7) 

h  - 4,3 N/A --- 

i 99,4 90,8 8,6 stagnace 

Pozn.: Údaje v procentech 

Nejméně implikativní vztah lze předpokládat u kritéria „c“. To je totiž velmi málo elastické, neboť 
populace bude dle demografických prognóz v následujících letech obecně stárnout12. Navíc starší lidé 
se stěhují jen velmi zřídka. Přímý dopad intervence IPRM Jablonec nad Nisou bude kladný, 
ale lze jej spíše očekávat ve snížení nárůstu podílu osob starších 65-ti let, než v jednoznačném poklesu 
podílu této věkové skupiny – jinými slovy intervence pomůže zabránit vysokému nárůstu počtu seniorů 
v zóně. Je nutné si uvědomit, že počet seniorů naopak v jiných částech města vzroste (nedojde ke 
snížení počtu seniorů, ale k jejich migraci mimo zónu). Pro dosažení zlepšení ukazatele pro kritérium 
„c“ o 1 % (na úroveň 17,4 % obyvatel starších 65ti let k celkovému počtu obyvatel) je nutný pokles 
obyvatel starších 65ti let o 41. Odhadovaný přínos IPRM je proto velmi ovlivněn predikcí 

                                                           
12 Podrobněji viz Populační prognóza ČR do r. 2050, ČSÚ, dle které má být v roce 2015 o 4 p.b. 

více seniorů v populaci (18,1 %) než v roce 2005 (14,1 %); viz také Graf 2: Vývoj věkového složení 
obyvatelstva Jablonce n. N. a Česka v letech 2001, 2007, predikce pro rok 2015  
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negativního vývoje demografické struktury (stárnutí), proto bude výrazným úspěchem, 
pokud v zóně nedojde k nárůstu počtu obyvatel nad 65 let (stagnace). 

Pro dosažení změny ukazatele pro kritérium „d“ o -1 % (zlepšení na úroveň 22,6 % obyvatel s nejvýše 
ukončeným základním vzděláním k celkovému počtu obyvatel starších 15 let) je nutný pokles počtu 
obyvatel s nejvyšším vzděláním ukončenou základní školou o 50 obyvatel. Odhadovaný přínos 
IPRM dosáhne cca 0,7 % (36 osob). I toto kritérium však bude výrazně ovlivněno negativním 
demografickým vývojem (slabé ročníky, méně osob ukončujících školy). 

Nejvýraznější implikativní vztah lze předpokládat u kritéria „g“, kdy zlepšování fyzického prostředí 
obecně motivuje ekonomicky aktivní (ekonomicky zabezpečené) k setrvání v zóně, resp. ke stěhování 
do takové zóny. To je také spojeno s potenciálním růstem nájemného u bytů v příjemném a klidném 
prostředí. Pro dosažení změny ukazatele pro kritérium „g“ o +1 % (na úroveň 51,2 % ekonomicky 
aktivních k celkovému počtu obyvatel) je nutný přírůstek cca +60 ekonomicky aktivních obyvatel v 
zóně. Odhadovaný přínos IPRM dosáhne cca 0,5 % (30 osob). Přínosy IPRM IOP Jablonec nad 
Nisou budou totiž sníženy negativním vývojem demografické situace (stárnutí). 

Vzhledem k charakteru intervence IOP a způsobilým výdajům nelze kritérium „i“ realizací projektů 
IPRM jakýmkoliv způsobem ovlivnit (nedojde k výstavbě nových objektů). 

4.3. Kvalitativní a kvantitativní popis zóny 

Pro bližší pochopení problémů zóny, její bližší popis a zapojení veřejnosti, resp. správců domů do 
přípravy, byly vytvořeny dva speciální dotazníky. Z nich jeden byl určen k získání detailních měkkých 
údajů o stavu zóny. Šetření proběhlo v průběhu října 2008. 

Celkem je v zóně 2627 bytových jednotek13 a 169 bytových domů, resp. čísel popisných. Průměrně 
připadá 15-16 bytových jednotek na 1 bytový dům. Místním šetřením byly získány údaje o 2201 
bytových jednotkách v 94 bytových domech (číslech popisných). Na jeden bytový dům tedy v průměru 
připadá 23-24 bytových jednotek. 

Město Jablonec nad Nisou eviduje předběžný, konkretizovaný zájem o přípravu projektů u minimálně 
94 objektů (čísel popisných). V těchto objektech je připravováno cca 145 – 200 záměrů (200 se 
započtením záměrů, které byly předběžně označeny za rizikové). 

Celkem bylo dotazníkovým šetřením popsáno téměř 84 % z celkového počtu bytových jednotek a 56 
% bytových domů14, přičemž byly popisovány v drtivé většině panelové domy, které budou tvořit 
páteřní portfolio projektů předkládaných pro IPRM. Výsledky dotazníků lze proto považovat za 
relevantní pro kvalitativní popis vybrané zóny. 

Charakteristika bytových domů 
Vybraná zóna Žižkův Vrch a okolí je obytnou zónou města a je tvořena 169 bytovými domy. Z nich je 
168 postavených před rokem 1991 a pouze 1 po roce 1991. Je tedy tvořená z 99,4 % obytnými domy 
staršími 17 let. 

V souladu s pokyny pro přípravu IPRM byli osloveni jednotliví správci bytových domů. Z vrácených 
odpovědí vyplývá o charakteru domů, jejichž projekty by se staly součástí IRPM, následující: 

                                                           
13 Údaj ČSÚ 
14 Pouze jeden z navrácených dotazníků popisující dva objekty (po 8 bytech) nebyl vyplněn 

úplně. 
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Tabulka 10: Stavebně-technický stav šetřených objektů v zóně 

Stavebně-technický stav Počet objektů Podíl na všech objektech* 

Výborný - je třeba počítat pouze s běžnými udržovacími pracemi 
(max. nový nátěr fasády, apod.). 

2 2,2 % 

Dobrý - doporučené stavebně-technicky nenáročné práce 
(jednoduchá oprava fasády, oken, apod.) 

83 89,2 % 

Špatný -nutná výrazná stavební obnova - statika nenarušena 
(spáry v obvodovém zdivu, apod.). 

6 6,5 % 

Havarijní - hrozí statické narušení / havárie – nutná prioritní 
celková rehabilitace objektu. Pouze tehdy, pokud proběhlo 
jednání se statikem. 

0 0,0 % 

Nevyplněno 2 2,2 % 

Celkem 93 100,0 % 

Pozn.: * Podíl na všech objektech značí podíl na všech objektech účastných dotazníkového řízení, tedy cca 55 % z celkových č.p. v zóně.  

Stavebně-technický stav je dle vyjádření správců u většiny objektů (89 %), jež byly součástí 
šetření, dobrý. Nejčastější závady na bytových domech, a tedy problémy, které je nutno přednostně 
řešit přibližuje následující tabulka. Asi 2 % respondentů (2 objekty) nedokázalo stavebně-technický 
stav určit. Ve skutečně havarijním stavu (stav deklarovaný statikem) není žádný z evidovaných 
objektů, což je pochopitelné, neboť by takový objekt nemohl být obývaný nájemníky a jednalo by se 
tedy o neobydlené brownfields. 

Tabulka 11: Přehled nejčastějších závad na bytových domech 

Nejčastější závady Počet domů Podíl na všech 
objektech* 

Počet bytových 
jednotek v domech 

inž. sítě 37 39,8 % 1097 

zatékání, střecha 21 22,6 % 536 

odpadávající omítka, zateplení, okna 11 11,8 % 412 

ostatní (výtah, elektrické rozvody, …) 9 9,7 % 217 

Pozn.: * Podíl na všech objektech značí podíl na všech objektech účastných dotazníkového řízení, tedy cca 55 % z celkových č.p. v zóně.  

Jak je patrné, lze předpokládat největší zájem, resp. potřebu v oblasti modernizace inženýrských sítí, a 
dále pořízení zateplení objektu, včetně rekonstrukce střech a výměnou (modernizací) oken (opět kvůli 
tepelným úsporám a zamezení zatékání do objektů). K tomu je potřebné zmínit také fakt, že v drtivé 
většině objektů nesplňují výtahy nové předepsané normy, proto bude pravděpodobně nejčastějším 
projektem modernizace výtahů (byť nejsou podle šetření v havarijním stavu). 

Vybavení domů dalším společným příslušenstvím přibližuje následující tabulka: 

Tabulka 12: Charakteristika příslušenství bytových domů 

Kritérium Počet objektů Podíl na všech objektech* 

Počet objektů bez dalšího vybavení 26 28,0 % 

Počet objektů s dalším vybavením 67 72,0 % 

z toho:   

 sušárna 50 53,8 % 

kočárkárna 56 60,2 % 

 místnost pro mandlování či prádelna 13 14,0 % 

 kolárna 13 14,0 % 

 dětské hřiště (veřejné) 7 7,5 % 

 společenská místnost 2 2,2 % 

 dětské hřiště (neveřejné) 1 1,1 % 

 garáže (neveřejné) 1 1,1 % 

 garáže (veřejné) 0 0,0 % 

Další nebytové prostory 11 11,8 % 

Pozn.: * Podíl na všech objektech značí podíl na všech objektech účastných dotazníkového řízení, tedy cca 55 % z celkových č.p. v zóně.  
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Posledním, v šetření konkrétně zjišťovaným ukazatelem, byl počet bytových jednotek 
s problémovými / nepřizpůsobivými obyvateli. Celkem se jedná o 145 bytových jednotek, což 
činí cca 6,6 % z celkového počtu šetřených bytových jednotek. Drtivá většina z nich se přitom nachází 
v lokalitě ulic Skřivánčí, Řetízková a Na Kopci a v lokalitě u ulice Na Vršku. I v rámci celé vybrané zóny 
lze s vysokou mírou relevance přijmout hypotézu, že počet problémových / nepřizpůsobivých obyvatel 
se bude pohybovat do 8 %. 

Vzhledem k tomu, že se průzkumu nezúčastnili všichni správci obytných domů situovaných v zóně, je 
nutné chápat uvedené výsledky nikoliv jako přesný popis zóny, ale jako její obecnou charakteristiku. 
Přesto se jedná o bezmála 83 % popsaných bytových jednotek, což zaručuje velmi vysokou 
statistickou relevanci dat. Proto lze vyvodit následující závěry: 

� Stavebně-technický stav u drtivé většiny obytných domů zajišťuje dlouhodobější využití 
výsledků jednotlivých projektů (u domů nehrozí poškození nosných konstrukcí), a tím i 
efektivnost vynaložených finančních prostředků a samozřejmě jejich udržitelnost. 

� V zóně se nacházejí obytné domy s pro ČR typickým rozložením příslušenství, resp. 
společných prostor. 

� V zóně se nacházejí, z hlediska intervence IPRM, skutečně potřebné objekty. Naprostá 
absence neveřejných garáží a pouze jedno neveřejné dětské hřiště jasně přibližují 
převažující sociální složení obyvatel domů, a samozřejmě i stáří, resp. dobu výstavby 
těchto domů. 

� Nejčastější projekty lze předpokládat v oblastech modernizace výtahů, oken, vnitřních 
rozvodů, lodžií a zateplení objektů. 

� Součástí cca 12 % domů jsou také nebytové prostory (ve smyslu obchodů, kanceláří 
apod.), ty však nikdy nepřekračují maximální povolenou hranici. 

� Zóna je co do složení stálých obyvatel relativně klidná, s nízkým počtem nepřizpůsobivých 
obyvatel nevybočujícím z normálu. 

Identifikované problémy a negativní jevy v zóně 
Pro oblast negativních jevů byly v rámci místního šetření tyto jevy rozděleny dle závažnosti na: 

� závažné jevy - ty, které si vyžádaly asistenci Policie ČR či Městské policie; 
� méně závažné sociálně-patologické jevy; 
� rušivé jevy – např. zvýšená hlučnost, prašnost či zápach, časté případy nepořádku u 

stanovišť komunálního odpadu, apod. 

Tabulka 13: Četnost negativních jevů v zóně 

Četnost negativních jevů Počet domů 
vystavených jevu 

Počet bytových jednotek 
vystavených jevu 

každodenně 9 167 

1 x týdně 6 66 

patek či o víkendech 0 0 

několikrát do měsíce 48 1186 

výjimečně 16 530 

Celkem 79 1949 

nezaznamenávají negativní jevy 14 250 

Rušivé jevy jsou typické tím, že se objevují každodenně. Mezi ně uveďme za zónu ty, které vycházejí 
z místního dotazníkového šetření (v rámci objektivity je nutné podotknout, že se jedná o subjektivně 
vnímané jevy, což znamená, že hygienické limity nemusejí být překračovány): 

� ulice Lužická – velký hluk z výkupny surovin na nádraží, hluk projíždějících vlaků, auta na 
Skřivánčí ulici; 

� ulice Nová Pasířská - propadání kanalizace před všemi 3 vchody do ul. Nová Pasířská (na 
přístupovém chodníku i na sousedící zeleni) - ohrožuje bezpečnost chodců; 

� ulice Na Výšině - stavba pekárny - rušení nočního klidu od 24,00 hod., hluk od aut, 
nepříjemné pachy. 
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Obecně lze rušivé jevy související se zvýšeným hlukem a prašností způsobené dopravou zaznamenat 
v blízkosti železnice a v ulicích Skřivánčí, Liberecká a Budovatelů, které tvoří hlavní obslužné 
komunikace v zóně. 

Mezi zaznamenané méně závažné negativní jevy patří rušení nočního klidu a sprejerství, které je 
zaznamenáno u více než 85 % objektů, a to rovnoměrně po celém území zóny. Dále to jsou případy 
vandalismu (vypálené zvonky, poškozená fasáda či veřejné zařízení). V neposlední řadě se v zóně 
objevují i nepříjemné jevy spojené s pobytem bezdomovců v lokalitě (např. ul. Řetízková). Tyto jevy 
se vyskytují v průměru několikrát do měsíce. 

Takřka každý objekt zaznamenal ve svém nejbližším okolí či uvnitř objektu zásah Policie. Nejčastějšími 
případy, ve kterých zasahovala městská policie, je výtržnictví a rušení nočního klidu (celkem hlášeno 
14x), poškozování cizí věci (16x), krádeže (13x), v několika případech přespávání bezdomovců 
v objektu a neplacení nájemného.  

Mezi závažné jevy vyskytující se v zóně lze zařadit: 

� krádeže a poškozování cizí věci s výskytem takřka po celé zóně; 
� přespávání bezdomovců v objektu (zejm. ulice Řetízková a Na Kopci); 
� neplacení nájemného; 
� sousedské neshody a domácí násilí. 

Další závažné jevy jsou zaznamenány pouze v jednotkách za několik uplynulých let. Jde například o 
pokus o vraždu, týrání zvířat, ale též např. únik plynu. 

Tabulka 14: Četnost závažných negativních jevů dle druhu v zóně 

Četnost závažných negativních jevů 
Počet domů 
vystavených 

jevu 

Podíl na všech 
objektech* 

Počet bytových 
jednotek v domech 

Krádež 33 35,5 % 884 

Poškození cizí věci 14 15,1 % 442 

Výtržnictví, rušení nočního klidu 36 38,7 % 1055 

Domácí násilí, neshody 35 37,6 % 815 

Drogy - distribuce, narkomani 6 6,5 % 274 

Pozn.: * Podíl na všech objektech značí podíl na všech objektech účastných dotazníkového řízení, tedy cca 55 % z celkových č.p. v zóně.  

Stav veřejných prostranství 
Stav veřejných prostranství v zóně Žižkův vrch je špatný. Jedná se o nejstarší sídliště ve městě a 
veřejné prostory potřebují výraznou revitalizaci.  

Množství zeleně, co do plochy je v řešeném území dostatečné. Problémem je její nekoncepčnost, 
postrádá jak jasné vymezení forem (parková úprava, předzahrádky, pobytový trávník, aleje, atp.), tak 
funkcí (obytná, estetická, izolační, atp.). Tato chaotičnost je způsobená především nedostatečným či 
nulovým koordinovaným řešením problematiky zeleně po založení obytných souborů a následnou 
živelnou (laickou) výsadbou především konifer a keřů novými obyvateli. Tyto dnes již vzrostlé dřeviny, 
často umístěné na nevhodných místech zapříčiňují problémy jako je nedostatečná sociální kontrola 
některých lokalit (nedostatek průhledů, výrazné zastínění, atp.), nedostatek místa pro průchod pěších, 
stín, atd. Dalším negativním jevem jsou pak nezpevněné vyšlapané cesty a poškozená schodiště. 

Součástí veřejných prostranství je několik větších a menších hřišť a volných ploch pro děti, hřiště však 
nejsou v dobrém stavu, nevyhovují normám a potřebují rekonstruovat. Oproti jiným lokalitám ve 
městě je jich v řešené zóně nedostatek. V oblasti je zvlášť vymezena zóna pro psy. Inventář veřejných 
prostranství je nedostatečný, např. chybí koše a lavičky u hřišť, některá místa nejsou dostatečně 
osvětlena. Velkým problémem je nedostatek parkovacích míst mající za následek řadu negativních 
jevů. Rovněž komunikace nejsou v dobré stavu. 
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5) Popis cílů, opatření a aktivit IPRM 
 

V návaznosti na stanovené cíle IPRM a jejich opatření: 

1. minimálně 30.000 m2 komplexně revitalizovaných veřejných prostranství (v projektových listech 
dohromady 62 742,70 m2) a podpora udržitelného rozvoje zóny,  

opatření: 

1.1. revitalizovat dětská hřiště, 

1.2. revitalizovat komunikace v dané zóně, 

1.3. upravit veřejná prostranství v zóně, 

1.4. podpořit rozvoj místních podnikatelských aktivit. 

 

2. regenerace bytového fondu zóny (min. 550 regenerovaných bytů), 

opatření: 

2.1. vyřešit stavebně-technické závady, 

2.2. zlepšit energetickou náročnost budov (předpokládané úspory min. 20%), 

deklaruje předkladatel následující vazby:  

Tabulka 15:Popis cílů, opatření a aktivit IPRM 

IRPM IOP OP Doprava OP PI 

č. cíle IPRM 
č. opatření 

IPRM 
č. oblasti 

intervence č. aktivity Prioritní osa Podprogram 

1 1.1. 5.2 5.2a --- --- 

1 1.2. 5.2 5.2a 4 --- 

1 1.3. 5.2 5.2a --- --- 

1 1.4 --- --- --- Inovace; Marketing 

2 2.1. 5.2 5.2b --- --- 

2 2.2. 5.2 5.2b --- --- 

 
Stanovené cíle a opatření tvoří provázaný celek aktivit směřujících ke koncepčnímu rozvoji vymezené 
zóny. 

Regenerace bytových domů následovaná revitalizací veřejných prostranství, dětských hřišť a místních 
komunikací, včetně parkových úprav a renovací městského mobiliáře je spolu s doplňkovými aktivitami 
synergickou aktivitou, která do roku 2015 dramaticky zlepší život obyvatel vymezené zóny. 

Kromě aktivit IOP 5.2a a IOP 5.2b jsou zamýšleny aktivity v OP Doprava a OP PI, jako doplňkové 
aktivity integračního charakteru. 

Cíle a opatření byly stanoveny v návaznosti na socioekonomickou analýzu, strategii města a SWOT 
analýzu a její závěry, kdy jsou reflektovány především body:   

� rozvoj a modernizace bytového fondu, 
� snižování četnosti rušivých a sociálně-patologických jevů, 
� vzhled města a veřejných prostranství (zvýšení atraktivity fyzického prostředí je jedním 

z výrazných faktorů zvyšujících motivaci inovativních podniků a jejich vysoce 
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kvalifikovaných pracovních sil k zahájení činnosti v daném regionu, případně k setrvání 
v něm), 

� investice směřující k ochraně a zlepšování životního prostředí (snížení hlučnosti a 
prašnosti, rehabilitace okolí řeky Nisy, apod.), 

� snížení intenzity dopravy ve městě. 

Zmíněné investice napomohou řešit nebo omezí dosavadní negativní trendy odchodu kvalifikované 
pracovní síly do jiných měst a zpestří vzdělanostní skladbu obyvatelstva, která tak dále napomůže 
větší ekonomické stabilizaci města. 
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6) Očekávané výsledky 
 
Na základě předkládaného IPRM očekává město Jablonec nad Nisou následující výsledky: 

Tabulka 16:Indikátory výsledku IPRM 

Kód indikátoru 
(dle národního 

číselníku) 
Povinné indikátory výsledku 

Operační program / aktivita OP 

IOP 5.2a IOP 5.2b 

331200 Počet regenerovaných bytů  550 (počet) 

331300 Plocha revitalizovaného území 30 000 (m2)  

331500 
Úspora spotřeby energie bytových 
domů 

 20 (%)* 

Pozn.: Výchozí hodnoty všech indikátorů jsou při předkládání IPRM rovny nule (výchozí hodnota). 

*) U objektů, kde to prokáže energetický audit, budou provedena taková opatření, aby     

       úspora energií byla minimálně 20%.  

Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých budou 
provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky efektivní 
sanace, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních 
vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování sociálních bytů 
z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor, objektů. 
Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, na 
které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť včetně 
zvýšení bezpečnosti. 
Úspora spotřeby energie bytových domů – procentuelní vyjádření snížení spotřeby energie 
v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před 
provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení. 
 
Město Jablonec nad Nisou dále stanovuje následující indikátory dopadu IPRM: 

Tabulka 17:Indikátory výsledku IPRM ve vymezené zóně 

Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Neuspokojivý demografický 
vývoj 

Počet obyvatel nad 65 let a více jako 
procento z celkového počtu obyvatel 

18,4 18,4* 

Nízká úroveň vzdělání  
Počet obyvatel starších 15 let s nejvýše 
základním vzděláním jako procento z  počtu 
obyvatel nad 15 let 

23,6 23,1 

Nízká míra hospodářské 
aktivity 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel jako 
procento z celkového počtu obyvatel 

50,2 50,7 

*) Ve skutečnosti se jedná o stagnaci 
V rámci realizace projektů směřovaných do jiných OP jsou stanoveny následující indikátory: 

Tabulka 18:Indikátory ostatních OP 

Název indikátoru OP Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota 
Délka komunikace  OP Doprava m2 0 18 000 
Počty propagačních 
aktivit 

OP PI – podprogram 
marketing - 0 2 

Instalovaná technologie OP PI - Inovace - 0 1 

 
Měření výsledků bude probíhat průběžně prostřednictvím sběru informací o realizovaných 
projektech, zpracováváním monitorovacích zpráv IPRM a případném šetření na místě. Primárním 
zdrojem informací budou závěrečné zprávy jednotlivých projektů. 
Sběr a analýza informací bude prováděna ve spolupráci s partnery IPRM – OHK a ČSÚ. 
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7) Časový harmonogram realizace IPRM 
 
Harmonogram realizace IPRM je vytvořen ve třech základních skupinách: 
- aktivity se vztahem k cíli IPRM číslo 1 (aktivita IOP 5.2a), 
- aktivity se vztahem k cíli IPRM číslo 2 (aktivita IOP 5.2b), 
- řídící aktivity (vyhlašování výzev apod.). 

Veškeré uvedené termíny jsou termíny předpokládanými a mohou se změnit, především ve vztahu 
k vnějším změnám (datum schválení notifikace o veřejné podpoře apod.). 

7.1.  Aktivity ve vztahu cíli IPRM číslo 1 (aktivita IOP 5.2a) 

Veškeré celky aktivit se vztahem k veřejným prostranstvím jsou realizovatelné i samostatně, bez 
ohledu na realizace ostatních celků. Při stanovování předpokládaného termínu však byl brán zřetel 
na regenerace bytových domů a následné úpravy veřejných prostranství, aby tato nebyla 
v případě opačného postupu poškozena probíhajícími pracemi. 

Tabulka 19: Aktivity se vztahem k aktivitě IOP 5.2a 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  
1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

Obytný soubor Řetízková - komunikace             X X     

Obytný soubor Řetízková - dětská hřiště a sportoviště             X X     

Obytný soubor Řetízkouvá - úprava prostranství               X     

Vnitroblok "Na kopci - Řetízková" - komunikace         X X         
Vnitroblok "Na Kopci - Řetízková" - dětská hřiště a 
sportoviště         X X         

Vnitroblok "Na Kopci - Řetízková" - úprava prostranství           X         

Úprava prostoru parku a otočky MHD - komunikace X X X               
Úprava prostoru parku a otočky MHD - úprava 
prostranství     X X             

Obytný soubor "Na Výšině" - komunikace                 X X 

Obytný soubor "Na Výšině" - dětská hřiště a sportoviště                   X 

Obytný soubor "Na Výšině" - úprava prostranství                   X 

Lesopark Žižkův Vrch - komunikace                 X   

Lesopark Žižkův Vrch - úprava prostranství                 X X 

Obytný soubor Abeceda - komunikace                 X X 

Obytný soubor Abeceda - dětská hřiště a sportoviště                 X X 

Obytný soubor Abeceda - úprava prostranství                   X 

Obytný soubor "Na Vršku" - komunikace             X X     

Obytný soubor "Na Vršku" - dětská hřiště a sportoviště               X     

Obytný soubor " Na Vršku" - úprava prostranství             X X     

Obytný soubor Budovatelů - komunikace             X X     

Obytný soubor Budovatelů - dětská hřiště a sportoviště             X X     

Obytný soubor Budovatelů - úprava prostranství               X     

Ulice U Nisy - komunikace                 X X 

Ulice U Nisy - dětská hřiště a sportoviště                   X 

Ulice U Nisy - úprava prostranství                   X 

Park Nová Pasířská - komunikace X X                 
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Park Nová Pasířská - úprava prostranství X X                 

Obytný soubor Nová Pasířská - komunikace X X                 
Obytný soubor Nová Pasířská - dětská hřiště a 
sportoviště X X                 

Obytný soubor Nová Pasířská - úprava prostranství X X                 

 

7.2. Aktivity se vztahem k cíli IPRM číslo 2 (aktivita IOP 5.2b) 

Aktivity směřující k regeneracím bytových domů jsou naplánovány především dle stupně přípravy 
jednotlivých projektů a dále dle priority řešení. 

Dalším určujícím kritériem jsou záměry k revitalizaci veřejných prostranství. Harmonogram je 
navržen tak, aby byly nejdříve opraveny bytové domy a až následně probíhaly úpravy veřejných 
prostranství. Předpokládá se tedy vysoká alokace na rok 2010 a 2011, v pozdějších letech už 
budou realizovány pouze takové záměry, které nestihnou přípravu do těchto let nebo které 
neohrozí začátek úprav veřejných prostranství.  

Tabulka uvádí předpokládanou dobu realizace projektových záměrů regenerace bytových domů 
v jednotlivých lokalitách zóny. 

Tabulka 20: Aktivity se vztahem k aktivitě IOP 5.2b 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  
1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

Obytný soubor Řetízková  X X X X X X 
    

Vnitroblok "Na kopci - Řetízková"  X X X X 
      

Obytný soubor "Na Výšině" X X X X X X X X 
  

Obytný soubor Abeceda  X X X X X X X X 
  

Obytný soubor "Na Vršku"  X X X X X X 
    

Obytný soubor Budovatelů  X X X X X X 
    

Ulice U Nisy  X X X X X X X X X 
 

Obytný soubor Nová Pasířská  X X 
         

7.3. Řídicí aktivity  

Ihned po schválení IPRM budou vypsány první výzvy, jak na revitalizaci bytových domů, tak na 
úpravy veřejných prostranství, aby bylo možno začít realizovat již v prvním pololetí 2010. Dále pak 
budou vyhlašovány výzvy v cca půlročních intervalech. Předpokládaná délka trvání výzev jsou 3 
měsíce. 

7.4. Ostatní OP  

Projekt zamýšlený k financování z OPPI by měl být realizován v průběhu roku 2010, projekt do OP 
Doprava pak v roku 2014. 

Tabulka 21: Aktivity se jiných OP 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  
1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. 
pol. 

2. 
pol. 

Západní tangenta  
        

X  X 

Kitl  
 

X 
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8) Finanční plán 
 
Finanční plán je odhadnut ve vztahu k výše uvedenému harmonogramu. Je patrné, že alokace na 
aktivity 5.2b jsou nejvýraznější v roce 2010 tak, aby se pro revitalizaci uvolnila příslušná veřejná 
prostranství. Součástí alokace na aktivity 5.2b v roce 2010 je i revitalizace bytů v domech 
vlastněných městem. Město počítá s finanční spoluúčastí 15% u aktivit 5.2a a 60% u aktivit 5.2b 
(u bytových domů ve vlastnictví města). 
Finanční plán dále počítá s 60% spoluúčastí soukromých subjektů pro aktivity 5.2b. 
Rok 2015 je počítán jako časová rezerva pro případně opožděné projekty. 
V rámci IPRM jsou zamýšleny dva další projekty, jeden do OP PI a jeden do OP Doprava. Tyto 
jsou uvedeny v tabulce finančního plánu v příslušných řádcích TOPů. 
Dále jsou uvažovány ještě určité nezpůsobilé výdaje, které budou souviset s realizací jinak 
způsobilých projektů a dále také spolufinancování projektů do TOPů. Tyto dvě položky jsou 
uvedeny v řádcích označených jako „ostatní“, v rozčlenění na město a soukromé zdroje. 

Tabulka 22: Finanční plán (v Kč) 

Finanční zdroje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

IOP 
5.2a 0 0 20 355 843 20 354 784 6 260 174 32 164 502 33 065 755 0 112 201 057 
5.2b 0 0 18 345 505 11 462 585 2 342 758 2 896 711 692 441 0 35 740 000 
5.2c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IOP 5.2 celkem 0 0 38 701 347 31 817 369 8 602 932 35 061 213 33 758 196 0 147 941 057 

TOP 

OP 
Doprava 

0 0 0 0 0 0 335 750 000 0 335 750 000 

OP ŽP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OP PI 0 0 1 209 154 0 0 0 0 0 1 209 154 

IOP (mimo 5.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Město - způsobilé 
pro IOP 5.2a 

0 0 3 592 208 3 592 021 1 104 737 5 676 089 5 835 133 0 19 800 187 

Město - způsobilé 
pro IOP 5.2b 

0 0 15 109 637 0 0 0 0 0 15 109 637 

Město - ostatní 0 0 4 071 169 4 070 957 1 252 035 6 432 900 65 863 151 0 81 690 211 
Město celkem 0 0 22 773 013 7 662 978 2 356 771 12 108 989 71 698 284 0 116 600 035 
Kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soukromé zdroje - 
způsobilé pro IOP 
5.2b 

0 0 12 408 621 17 193 878 3 514 138 4 345 066 1 038 661 0 38 500 363 

Soukromé zdroje - 
ostatní 

0 0 806 102 0 0 0 0 0 806 102 

Soukromé zdroje 
celkem 

0 0 13 214 723 17 193 878 3 514 138 4 345 066 1 038 661 0 39 306 466 

Celkem způsobilé 
IOP 5.2a 

0 0 23 948 050 23 946 805 7 364 910 37 840 591 38 900 888 0 132 001 244 

Celkem způsobilé 
IOP 5.2b 

0 0 45 863 762 28 656 463 5 856 896 7 241 777 1 731 102 0 89 350 000 

Celkem způsobilé 
IOP 5.2 

0 0 69 811 812 52 603 268 13 221 806 45 082 368 40 631 990 0 221 351 244 

Zdroje mimo a 
nezpůsobilé IOP  
5.2 celkem 

0 0 6 086 425 4 070 957 1 252 035 6 432 900 401 613 151 0 419 455 467 

Celkem IPRM 0 0 75 898 237 56 674 225 14 473 841 51 515 268 442 245 141 0 640 806 711 

 

 

8.1. Veřejná podpora  

V souladu s pravidlem N+3 (N+2) je alokováno do prvních let realizace IPRM větší množství 
finančních prostředků než do let následujících, a to především na menší, rychle realizovatelné 
regenerace bytových domů. Pro rok 2008 není žádná alokace zamýšlena z důvodu ukončení lhůty 
pro předložení IPRM k 31. 12. 2008. 
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Rok 2009 je zamýšlen jako období posouzení IPRM a v případě kladného výsledku k vypsání a 
vyhodnocení prvních výzev IPRM tak, aby bylo možné projekty realizovat  nejpozději od 1. 1. 
2010. 

9) Administrativní řízení IPRM 
 

9.1. Způsob řízení IPRM 
Příprava a realizace IPRM je řízena Řídícím výborem, manažerem IPRM ve spolupráci 
s partnery, pracovními skupinami, veřejností, řídícím orgánem IOP a řídicími orgány TOP. 
To vše při respektování principu partnerství.  
Manažer IPRM řídí přípravu a realizaci IPRM kontinuálně. 
Řídící výbor se schází nepravidelně, na základě výzvy manažera IPRM zpravidla k řešení 
relevantních záležitostí. V průběhu realizace to budou především okamžiky vyhodnocování 
výzev apod.  

9.2. Zajištění administrativních kapacit 
Pro zajištění administrativních kapacit byli do přípravy a zpracování IPRM, kromě pracovníků 
různých odborů města a oddělení dotací města Jablonec nad Nisou, zapojeni i externí 
zpracovatelé IPRM – První regionální rozvojová a.s. a Projektová a rozvojová agentura a.s. 

Administrativní kapacita je tak dostatečná a připravená zvládnout přípravu i realizaci IPRM. 

Řídící výbor je ve složení: 

- Mgr. Petr Tulpa – starosta města 
- Ing. Otakar Kypta – místostarosta 
- Petr Vobořil – místostarosta 
- Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM 
- Ing. Libor Jakoubek – ředitel odboru rozvoje 
- Zuzana Bencová – vedoucí oddělení přípravy projektů 
- Ing. Jan Doležal – zástupce zpracovatele žádosti (První regionální rozvojová a.s.) 
- Ing. Jiří Rulc – ředitel Městské policie 

Za partnery: 
- Milan Nožička – ředitel, Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. 
- Miroslav Vybíral – člen představenstva OHK Jablonec nad Nisou 
- Bc. Stanislava Riegerová – ČSÚ Liberec 

Pracovní skupina 1 (Veřejná prostranství a doprava) je ve složení: 

- JUDr. Ing. Lukáš Pleticha – místostarosta 
- Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM 
- Bc. Zuzana Holcová – oddělení dotací 
- Ing. Jiří Rulc – ředitel Městské policie 
- Zuzana Bencová – vedoucí oddělení přípravy projektů 
- Ing. Luboš Kousal – oddělení přípravy projektů 
- Ing. Michaela Smrčková – vedoucí úřadu územního plánování 
- Ing. Martin Křivanec – dopravní a silniční úřad 
- Dana Försterová – oddělení technické obsluhy a bytů 
- Jitka Prousková – vedoucí oddělení životního prostředí 
- Ing. Klára Halamová – oddělení životního prostředí 
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- René Hybner – oddělení životního prostředí 
- Ing. arch. Petr Klápště – ProstorPlus.EU s.r.o. 

 

Pracovní skupina 2 (Bytové domy) je ve složení: 

- JUDr. Ing. Lukáš Pleticha – místostarosta 
- Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM 
- Ing. Jitka Zitková – oddělení dotací 
- Ing. Šárka Fukalová – vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů 
- Hana Řechtáčková – oddělení technické obsluhy a bytů 
- Ing. Michaela Smrčková – vedoucí úřadu územního plánování 
- Jitka Prousková – vedoucí oddělení životního prostředí 
- Ing. Zdeněk Ledecký – technický náměstek SBD Liaz 
- Vladimír Kumstát – zástupce společenství vlastníků bytových domů 
- Mgr. Jan Černý – jednatel Městské správy nemovitostí s.r.o. 

Složení výše navržených struktur není konečné, v dalších fázích IPRM může být doplněno ze 
strany dalších zástupců či partnerů. 

Za účelem hodnocení projektů bude ke každé výzvě ustavena a radou města schválena 
hodnotící komise, viz níže. 

9.3. Zdůvodnění výběru a požadavky na obsazení pozice manažera 
Manažer IPRM byl vybrán na základě definovaných požadavků: 

- velmi dobrá znalost vymezené zóny, 
- velmi dobrá znalost problematiky fondů EU, 
- manažerské dovednosti. 

Jako nejvhodnější kandidát byla vybrána Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací města 
Jablonec nad Nisou. Jako obyvatel města a vedoucí oddělení dotací plně splňuje výše uvedená 
kritéria. 

9.4. Pravidla pro ustanovení řídícího výboru, případně pracovních 
skupin 

Řídící výbor je navržen a ustanoven městem a jeho složení respektuje potřeby pro přípravu a 
řízení IPRM ve vymezené zóně.   

Složení Řídícího výboru bylo nejdříve navrženo jako předběžné. 

Toto předběžné složení bylo projednáno s vlastníky bytových domů ve vymezené zóně, 
prostřednictvím www stránek města bylo komunikováno s občany a následně bylo složení 
schváleno radou města (6. 11. 2008) a zastupitelstvem města (20. 11. 2008). 

Na základě návrhu předběžného Řídícího výboru byly navrženy a ustanoveny dvě pracovní 
skupiny, které byly taktéž po projednání s relevantními skupinami ustanoveny a schváleny 
radou města (6. 11. 2008) a zastupitelstvem města (20. 11. 2008). 

Doklady o ustanovení těchto subjektů jsou uvedeny v příloze C tohoto dokumentu. 
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9.5. Kompetence a zodpovědnosti jednotlivých subjektů 
zapojených do řízení IPRM v přípravné fázi a ve fázi realizace IPRM.  

 

Řídící orgán IOP 

- Vyhlašuje výzvu 
- Hodnotí návrhy IPRM 
- Schvaluje IPRM 

Město (rada města, zastupitelstvo) 

- Navrhuje výběr zóny 
- Rozhoduje o složení Řídícího výboru 
- Schvaluje výběr projektů zařazených do IPRM 
- Zodpovídá za realizaci IPRM 

Řídící výbor IPRM Jablonec nad Nisou: 

- ŘV je odpovědný zastupitelstvu, případně radě města za přípravu a realizaci IPRM 
- Projedná IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení 
- Zajistí předložení seznamu projektů ke schválení v orgánech města 
- Připravuje systém výběru projektů 
- Projedná monitorovací zprávy IPRM a zajistí jejich projednání, příp. schválení v orgánech 

města 
- Posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke 

schválení orgánům města (rada a zastupitelstvo) před jejich předložením Řídícímu orgánu 
Integrovaného operačního programu 

Manažer IPRM 

- Zodpovídá za harmonogram plnění IPRM 
- Zajišťuje publicitu a informování veřejnosti 
- Zajišťuje oznámení změn IPRM 
- Komunikuje s řídicím orgánem IOP 

Pracovní skupiny  

- přímo podléhají manažerovi IPRM a připravují podkladové materiály k projednání ŘV 
(např. indikativní seznam projektů) 

Partneři IPRM 

- Účastní se přípravy i realizace IPRM 
- Napomáhají v komunikaci s veřejností 
- Zajišťují oznámení změn IPRM 
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9.6. Nastavení informačních a komunikačních toků mezi 
jednotlivými subjekty implementace IPRM 

 
Komunikace mezi jednotlivými orgány primárně probíhá analogicky k výše uvedenému 
organizačnímu schématu. 
Přípravná organizační struktura IPRM od začátku komunikuje s veřejností. 
Již v červnu 2008 se uskutečnilo setkání se zástupci vlastníků bytových domů z možných 
budoucích zón IPRM. Druhé takové setkání s vlastníky bytových domů na předkládanou zónu 
se uskutečnilo dne 21. října 2008 v budově Radnice městského úřadu.  
Oslovování možných zainteresovaných stran probíhá prostřednictvím klasické i elektronické 
pošty. 
Od října 2008 je v provozu sekce www stránek města se zaměřením na přípravu IPRM a 
komunikaci s veřejností o této problematice. Www stránky budou v provozu i v průběhu 
realizace jako hlavní způsob informování. 
V rámci přípravy typových projektových záměrů, cílů a opatření IPRM proběhla rovněž tři 
veřejná projednání zamýšlených záměrů s občany města v místě jejich bydliště.  

Město 
navrhuje výběr zóny, rozhoduje o 

složení ŘV, schvaluje výběr 

projektů zařazených do IPRM, 

zodpovídá za realizaci IPRM 

- Rada města 

- Zastupitelstvo města 

 

Řídící výbor IPRM 
navrhuje manažera IPRM, hodnotí projekty zařazené do 

IPRM,  posuzuje změny IPRM 

Složení: 

Mgr. Petr Tulpa, (starosta)   
Ing. Otakar Kypta, (místostarosta) 
Petr Vobořil, (místostarosta) 
Mgr. Iveta Habadová, (vedoucí oddělení dotací, manažer IPRM) 
Ing. Jan Doležal, (PRR) 
Ing. Libor Jakoubek, (ředitel odboru rozvoje) 
Zuzana Bencová (vedoucí oddělení přípravy projektů) 
Ing. Jiří Rulc – ředitel Městské policie 
 

Řídící orgán 
vyhlašuje výzvu,  hodnotí návrhy 

IPRM,  schvaluje IPRM 

 

Kontakt: 

JUDr. Antonín Krejčí 

+420 224 861 425 

kreant@mmr.cz  

Manažer IPRM 
zajišťuje publicitu a informování 

veřejnosti,  zodpovídá za 

harmonogram plnění IPRM, 

zajišťuje oznámení změn 

IPRM 

Mgr. Iveta Habadová 

483 357 241 

habadova@mestojablonec.cz 

Partneři 

účastní se přípravy i 

realizace IPRM 

napomáhají komunikaci 

s veřejností: 

Milan Nožička  

Miroslav Vybíral 

Bc. Stanislava Riegerová 

 

         (Je odpovědný) 

Pracovní skupina/ skupiny 

napomáhají přípravě IPRM, 

monitorují realizaci IPRM 

1. Veřejná prostranství a 
doprava 

2. Bytové domy 



Stránka | 39  
 

9.7. Způsob monitorování realizace IPRM 
Roční monitorovací zprávu manažer IPRM každoročně zpracovává k 31. 12. a do 31. 3. 
následujícího roku předkládá RP MMR. Manažer využívá výstupních sestav z MSC2007, které 
mu budou automaticky zasílány elektronickou poštou a zpráv jednotlivých příjemců. Při 
zpracování Roční monitorovací zprávy manažer IPRM spolupracuje se všemi subjekty řídící 
struktury IPRM a s příjemci. 
Součástí Roční monitorovací zprávy je přehled schválených a realizovaných projektů v členění 
podle oblastí intervence 5.2a), 5.2b), 5.2.c) IOP, ostatní intervence IOP a ostatní OP. 
V Ročních monitorovacích zprávách se sleduje především plnění finančního plánu, časového 
harmonogramu a plnění monitorovacích indikátorů. Zpráva obsahuje rovněž hodnocení 
celkového dopadu IPRM na rozvoj města.  
ŘO IOP prověří, zda Roční monitorovací zpráva obsahuje všechny požadované údaje. Pokud 
tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou údaje v daném termínu 
doplněny, postupuje se podle podmínek Dohody. 
Pokud ŘO IOP na základě Roční monitorovací zprávy zjistí, že průběh realizace neodpovídá 
schválenému IPRM, ŘO IOP postupuje podle ustanovení Dohody. 
V případě potřeby může ŘO IOP vyžádat od města zpracování ad-hoc zprávy o postupu 
realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM 
písemně do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy. Ad-hoc zpráva je stejná jako Roční 
monitorovací zpráva. 
Do tří měsíců od ukončení realizace IPRM předkládá manažer IPRM Závěrečnou zprávu o 
realizaci IPRM. Proces administrace je stejný jako v případě Roční monitorovací zprávy. 

9.8. Zodpovědnost za přípravu a schvalování ročních 
monitorovacích zpráv 

Město provádí monitorování realizace IPRM formou Roční monitorovací zprávy o postupu 
realizace IPRM (Roční monitorovací zpráva), kterou projednává a schvaluje rada města. 
Manažer IPRM předkládá Roční monitorovací zprávu na RP MMR. 
Za zpracování zpráv je zodpovědný manažer IPRM. 
Město projekty monitoruje zejména s ohledem na finanční rámce a podíly: EU – státní 
rozpočet – zdroje města – soukromé zdroje, pravidlo N+3, resp. N+2 a na věcné plnění 
monitorovacích indikátorů. 
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10) Zapojení partnerů 
 
IPRM Jablonec nad Nisou má aktuálně tři partnery (v budoucnu mohou přibýt i další): 

o Technické služby – TSJ s.r.o., zastoupené M. Nožičkou, ředitelem, které budou 
provádět údržbu regenerovaných veřejných prostranství, 

o OHK Jablonec nad Nisou, zastoupená M. Vybíralem (mj. odborníkem na energetické 
audity), bude spolupracovat při hodnocení projektů (pokud nebude u daného 
projektu zpracovávat energetický audit) a získávání podkladů pro roční monitorovací 
zprávy (naplnění příslušných indikátorů), 

o ČSÚ Liberec, zastoupený BC Stanislavou Riegerovou, spolupráce při přípravě IPRM a 
dále v oblasti monitoringu realizace IPRM. 

Zapojení partnerů do řídících struktur je uvedeno v kapitole 9.5. Zástupci partnerů jsou členy 
Řídícího výboru. 

IPRM Jablonec nad Nisou, zóna Žižkův vrch a okolí, je od prvopočátku připravován ve spolupráci 
s veřejností a partnery. 

První projednání proběhlo již 25.6.2008, a to se zástupci vlastníků bytových domů ve třech 
původně zamýšlených zónách.  

Po konkretizaci a vymezení zóny Žižkův vrch a okolí bylo intenzivně jednáno především se zástupci 
vlastníků bytových domů a občany z definované zóny  Veřejná projednávání proběhla v termínech 
21. října, a dále 11.,18. a 19. listopadu 2008. 

Zápisy z projednání jsou uvedeny v příloze D. 

Veškeré informace k přípravě IPRM byly a jsou k dispozici na webových stránkách města Jablonec 
nad Nisou (www.mestojablonec.cz).  

Většina koncepční práce probíhala v rámci jednání pracovních skupin Veřejná prostranství a 
doprava a Bytové domy. Složení těchto pracovních skupin bylo stanoveno průřezově přes 
pracovníky města, zástupce obyvatel zóny a odborníky na danou problematiku. 

Jednání pracovních skupin probíhala ve dnech  11.11., 19.11. a 1.12.2008.  

Zápisy z jednání pracovních skupin jsou uvedeny jako příloha E.  

Řídící výbor se sešel dne 1.12.2008 za přítomnosti zástupce MMR JUDr. Antonína Krejčího. 

Závěrečné projednání dokumentu IPRM s širokou veřejností proběhlo 16. 12. 2008. Zápis je 
uveden jako příloha F. 

V rámci projednávání (jak pracovních skupin tak se zástupci vlastníků bytových domů a veřejností) 
byly operativně řešeny a zapracovávány veškeré připomínky a byly zodpovídány dotazy. 
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11) Nástroje finančního řízení 
 

Město Jablonec nad Nisou poskytuje půjčky na opravu a rekonstrukci nemovitostí fyzickým a 
právnickým osobám, kteří jsou vlastníky nemovitostí v katastrálním území  obce Jablonec n.N. 

Půjčky z Fondu jsou poskytovány od roku 2002. 

Poskytovatel půjček: 

Město Jablonec nad Nisou - Fond na zlepšení úrovně bydlení 

Oprávněné osoby: 

Vlastník nemovitosti v katastrálním území h pod obce Jablonec nad Nisou, v případě právnické osoby 
její statutární zástupce. 

Způsob požádání o půjčku: 

Město Jablonec nad Nisou poskytuje půjčky z fondu jednou za kalendářní rok, kdy je vypsáno období 
příjmu žádostí. 

Lhůty pro vyřízení: 

O všech přijatých správně vyplněných žádostech rozhoduje 1x ročně na základě výběrového řízení 
provedeného Výborem fondu na zlepšení úrovně bydlení Zastupitelstvo Města Jablonec nad Nisou na 
svém zasedání v měsíci únoru, březnu. 

 

Uvedený nástroj nebude využit za účelem spolufinancování projektů IPRM.  
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12) Způsob výběru projektů 
 

Město vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů podle stanovených cílů a opatření a podle 
stanoveného harmonogramu.  

Je zamýšlena jedna kontinuální výzva pro aktivity IOP 5.2a a několik výzev pro aktivity IOP 5.2b 
v době trvání cca 3 měsíce ve zhruba půlročních intervalech. Žadatelé budou o plánovaném 
vyhlášení výzvy informováni v předstihu. 

Příručku pro žadatele a příjemce 5.2. podle které budou moci žadatelé postupovat při přípravě a 
předkládání projektů, vydá ŘO IOP.  

12.1. Způsob vyhlášení výzvy pro příjem projektů  
Výzva bude nejdříve ohlášena (na webu města – bude určena konkrétní lokalita nebo jiné 
specifické podmínky chystané výzvy) a poté, po cca 3 měsících, vyhlášena městem 
prostřednictvím Řídícího výboru IPRM, respektive manažera IPRM. 
Výzva bude umístěna na www stránkách města, v sekci věnované IPRM. Dále bude text výzvy 
uveden v místním a regionálním tisku. 
Zástupci vlastníků bytových domů (případně další oprávnění žadatelé) v zóně IPRM budou k datu 
vyhlášení výzvy přímo osloveni emailem a klasickou poštou. 
Výzva bude mít střední dobu trvání 3 měsíce od vyhlášení – předpokládá se více výzev ve zhruba 
půlročních intervalech. 
Vždy po vyhlášení výzvy bude realizováno jedno nebo více školení (dle zájmu) pro předkladatele 
projektů v dané výzvě. 
Explicitně bude stanoveno datum a čas ukončení výzvy. 
V rámci výzvy budou uvedena opatření IPRM, na které se výzva vztahuje, dále předpokládaná 
alokace finančních prostředků, případné specifické podmínky (např. vymezení užší oblasti v rámci 
zóny apod.) a způsob hodnocení a výběru žádostí.  
Dále bude uveden způsob příjmu žádostí, v jaké podobě, formě a počtu kusů má být žádost 
odevzdána. Předpokládá se odevzdávání ve dvou paré, jeden originál, jedna kopie plus 
elektronická verze na CD. 

12.2. Způsob příjmu projektů  
Žádosti (projekty) budou přijímány v místě, době a osobou (osobami), které budou uvedeny ve 
výzvě. 
Kontinuální příjem žádostí zajistí oddělení dotací MěÚ svými pracovníky a to v úředních nebo ve 
výzvě stanovených hodinách. 
Pověřený pracovník při přebírání žádosti ověří kompletnost žádosti (dle podmínek stanovených 
výzvou, eventuelně příručkou pro žadatele v oblasti intervence IOP 5.2) a provede záznam o 
přijetí písemnou (2 vyhotovení) a elektronickou formou.  
Žadatel obdrží jedno vyhotovení potvrzení o přijetí žádosti signované pověřeným pracovníkem.  

12.3. Zajištění evidence přijatých projektů  
Žádosti budou pracovníky oddělení dotací vedeny v samostatné elektronické databázi, která bude 
pravidelně zálohována. 
Fyzická vyhotovení žádostí budou uskladněna v odděleném prostoru od ostatních dokumentů 
oddělení, případně ve vyhrazených odděleních příručních a centrálního archivu MěÚ. 
O fyzickém umístění žádosti bude evidován záznam v zálohované elektronické databázi. 
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Při každé změně místa uskladnění fyzického vyhotovení žádosti bude provedena příslušná změna 
v elektronické databázi a bude vyhotoven písemný záznam o přesunu, který bude archivován 
v oddělení dotací. 
Adekvátní záznamy jsou též prováděny v dalších krocích – hodnocení, schválení a případná 
realizace projektu. 

12.4. Způsob výběru projektů  
Manažer IPRM (ve spolupráci s oddělením dotací města) ověří místní příslušnost projektu, 
vyhodnotí, zda projekt odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě a předá jej k posouzení kvality. 
Tento úkon musí manažer IPRM provést do dvou měsíců od ukončení výzvy. 
O svých úkonech provede elektronický i fyzický záznam analogicky dle výše uvedených pravidel. 
Kvalita projektů bude posouzena ve dvou krocích: 

1) Hodnocení kvality projektů dle hodnotících kritérií, bodového limitu přijatelnosti, 
2) Výběr projektů, které splní minimální bodový limit přijatelnosti. 

 
Hodnocení kvality projektů dle hodnotících kritérií 
Projekt obdrží k hodnocení hodnoticí komise jmenovaná Řídícím výborem.  
Složení hodnotící komise bude stanoveno s ohledem na vyloučení střetu zájmů. Jako členové 
hodnotící komise jsou předpokládáni vedoucí relevantních odborů města, členové Řídícího výboru 
nebo pracovních skupin.  
Složení hodnotící komise schvaluje rada města. 
Hodnotící komise provede do dvou měsíců od ukončení příslušné výzvy hodnocení kvality projektů 
dle bodových kritérií a vytvoří seznam projektů doporučených ke schválení. 
Součástí hodnocení projektů je přihlédnutí k naplňování indikátorů IOP. 
Tento proces řídí manažer IPRM.  
 
Výběr projektů, které splní minimální bodový limit přijatelnosti 
Všechny projekty, které byly v prvním kroku vyhodnoceny jako přijatelné, budou posouzeny 
jednáním Řídicího výboru, do jednoho měsíce od předání výstupů hodnotící komise. 
Řídící výbor může na základě diskuze a porovnání jednotlivých záměrů schválit doporučený 
seznam projektů nebo jej změnit – pokud budou k dispozici projekty splňující bodová kritéria, 
avšak nebudou uvedené v seznamu doporučeném ke schválení. 
Výsledné pořadí projektů je pak řazeno sestupně dle počtu bodů (nebo pořadí určeném řídícím 
výborem) až do vyčerpání částky alokované pro danou výzvu.  
Projekty „pod čarou“ jsou pak dle svého pořadí náhradními projekty. 
Výsledný seznam projektů k přijetí je poté předložen ke schválení radě a zastupitelstvu města. 

12.5. Způsob schválení projektů a potvrzení, že projekt je součást IPRM  
ŘV na svém jednání schválí seznam projektů určených k podpoře, popřípadě seznam náhradních 
projektů ve výzvě seřazený podle aktivit. 
Schválení Řídícím výborem probíhá v rámci jednání druhého kroku hodnocení kvality, viz výše. 
ŘV dále bez zpoždění (maximálně do pěti dnů) postupuje jím schválený seznam radě a 
zastupitelstvu města ke schválení, které musí proběhnout do jednoho měsíce od obdržení 
seznamu. 
Seznam projektů schválený orgány města poté manažer IPRM poskytne ŘO IOP, který zajistí 
informování jiných ŘO OP pro projekty v jejich kompetenci.  
Manažer IPRM vydá všem schváleným projektům potvrzení o jejich schválení, do 14-ti dnů od 
schválení seznamu orgány města, doporučeným dopisem. 
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12.6. Kritéria pro výběr projektů  
 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele max. 5 
- Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů 
- Finanční hodnocení žadatele (bude-li potřeba) 

2. Potřeba, relevance projektu max. 45 
- Realizace projektu je v souladu s IPRM a jeho indikátory (a indikátory IOP) 
- Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci 
- Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt) 

3. Kvalita projektu max. 40 
- Kritéria budou stanovena dle kvantifikovaných cílů dané oblasti intervence pro každou 

výzvu 
- Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou situací 
- Udržitelnost projektu po skončení podpory 
- Reálnost rozpočtu projektu 

4. Horizontální kritéria max. 10 
- Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na 
základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace). 
- Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje a ochrany životního 
prostředí. 

Celkem max. 100 
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13) Horizontální témata 
 
V rámci IPRM, respektive v typových projektech, je výrazně dbáno na priority relevantních 
horizontálních témat. 
Konkrétně se jedná přímo o určité konkrétní projekty nebo aktivity v rámci zamýšlených projektů. 
Hlavní aktivity naplňování horizontálních témat jsou uvedeny níže. 
 
Rovné příležitosti: 
• vybudování bezbariérových přístupů na chodníky v zóně a v rámci bytových domů zónyapod., 
• výrazné zlepšení kvality života vybudováním kvalitní a dostupné infrastruktury ve vymezené 

zóně – dětská hřiště a další občanská vybavenost, jinými slovy poskytnutí rovných příležitostí 
pro všechny občany (i pohybově nebo jinak omezené) dané zóny z hlediska volnočasových 
aktivit a využívání veřejných prostranství, 

• preventivní prvky zaměřené prosti sociálně-patologickým jevům, jako např. kamerový systém. 

Žádný z projektů realizovaných v rámci IPRM nebude mít negativní dopad na rovné příležitosti, 
což bude i podmínkou uvedenou ve výzvě (výzvách). 

Dodržování principu rovných příležitostí je podstatným motivem pro předkládaný IPRM. I z tohoto 
důvodu byl do přípravy zapojen partner – městská policie, která bude provozovat kamerový 
systém a i osobně dohlížet, pomáhat a chránit místní občany. 

 
Udržitelný rozvoj: 
• úpravy komunikací a prostranství usnadňující dopravu a dopravní obslužnost v zóně, 
• cyklostezky a další prvky ekologické dopravy, 
• regenerace veřejných prostranství, úpravy, výsadba, městský mobiliář, rekonstrukce 

kontejnerových stání apod. 
• mnoho projektů regenerace bytových domů je zaměřeno na energetické úspory a šetrnost 

k životnímu prostředí (modernizace střech, plášťů, vytápění, oken, …). 

Udržitelný rozvoj je jednou z hlavních priorit předkládaného IPRM. I proto byl do přípravy IPRM 
zapojen partner – technické služby, které budou mít danou zónu na starosti i po skončení 
realizace IPRM a budou tak udržovat dosažené výsledky ke spokojenosti občanů.  
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14) Analýza rizik 
Analýza rizik je provedena zjednodušenou a upravenou metodou vycházející z metody RIPRAN a 
odpovídá podmínkám dotačního programu IOP uvedeným v příručce pro předkladatele IPRM (verze 
03). Pro každé riziko je stanovena pravděpodobnost jeho výskytu a hodnota dopadu. Prostým 
násobením obou faktorů je vypočtena hodnota rizika. Platí přitom, čím vyšší hodnota rizika, tím 
významnější riziko pro projekt. 

Tabulka 23: Hodnoty analýzy rizik 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu (P) Hodnota Závažnost (Z) 

1 Téměř nemožná 1 Téměř neznatelná 

2 Výjimečně možná 2 Drobná 

3 Běžně možná 3 Významná 

4 Pravděpodobná 4 Velmi významná 

5 Hraničící s jistotou 5 Nepřijatelná 

Jestliže má dané riziko zásadní vliv na výsledek projektu (vysoká míra závažnosti) a zároveň je velmi 
vysoká pravděpodobnost jeho výskytu, pak je mu třeba věnovat v rámci celého projektu (nejen v 
rámci analýzy rizik) největší pozornost. Zodpovídá manažer IPRM. 
Níže jsou uvedeny tabulky, na které se odkazuje matice rizik. 

Tabulka 24: Další údaje o projektech regenerace domů – rozpracovanost projektu a priorita 
investice 

Rozpracovanost projektu Myšlenka Investiční záměr Dokumentace ÚR Dokumentace ÚP 

% 64,5 29,0 0,0 5,4 

Priorita investice 1 2 3 4 

% 0,0 78,5 17,2 3,2 

Vysvětlivky: Priorita investice 

1 - Odstranění havarijního stavu (Pozn.: Havarijní stav je stav, který znemožňuje užívání objektu); 
2 - Projekt je naprosto nutný - již za několik málo let (do 5 let) může dojít k havarijnímu stavu; 
3 - Projekt je velmi nutný, byť současný stav neohrožuje bezpečnost užívání domu ani v nejbližších cca 5 letech; 
4 - Projekt by zpříjemnil obyvatelům bydlení, nebo by snížil tepelné ztráty, apod. 

Tabulka 25: Absorpční kapacita deklarovaná správci bytových domů v dotazníkovém šetření 

Položka Počet 
projektů 

Výše investice 
Odhadovaný počet 

podpořených projektů 
(omezení cca 80 mil. Kč) 

Výtah 31 42 300 000 25 

Střecha 7 9 650 000 2 

Zateplení 19 24 460 000 15 

Společné prostory 18 6 250 000 2 

Lodžie 8 8 700 000 4 

Okna 18 20 420 000 10 

Rozvody 36 14 360 000 25 

Vchod 3 600 000 0 

Ostatní (otopná tělesa, hydroizolace, výměník) 1 700 000 0 

Projekty složené z více aktivit 4 20 200 000 --- 

Projekty se zvýšeným rizikem 40 61 650 000 --- 

Celkem 185 209 290 000 83 

Poznámka: Číslo počet projektů představuje počet dle typu, bez ohledu na počet domů, kterých se to týká. Např. bytové domy, které jsou 
stavebně-technicky spojené v jeden celek, ale obsahují více čísel popisných, mohou v rámci jednoho projektu modernizovat např. 2-3 
výtahy. 
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Charakteristika rizik a opatření 

Tabulka 26: Matice rizik 

Riziko Popis rizika P Z V Přijatá opatření 

Přípravná fáze 

Přecenění absorpční 
kapacity 

O intervence podporované IPRM nebude v realizační fázi zájem, 
resp. nebude dosahovat ani 40% deklarovaného – viz Tabulka 
25. 

2 2 4 
Nebyl proveden pouze odhad, ale bylo provedeno podrobné dotazníkové šetření (dotazníky tvoří přílohu B této 
dokumentace), které obsahovalo mnoho doplňujících dotazů nad rámec přílohy č. 11. (viz příloha B), jejichž účelem bylo 
zjistit další potřebné údaje pro určení míry rizika u jednotlivých projektů. 

Realizační fáze 

Nedostatek financí na 
spolufinancování 
projektů žadateli  

Někteří ze správců bytových domů mohli přecenit své finanční 
schopnosti a nemusejí dosáhnout na potřebný bankovní produkt. 
To souvisí se stupněm připravenosti jednotlivých projektů – viz 
Tabulka 24. 

3 3 9 
Pořádání setkání se zástupci bankovního sektoru a městem uspořádané představení dostupných bankovních produktů a 
základní přehled o jejich dostupnosti, resp. podmínkách jejich poskytnutí. 
Rozpočet IPRM IOP Jablonec nad Nisou je razantně nižší, než deklarovaná absorpční kapacita. 

Nedodržení 
monitorovacích 
indikátorů 

Nedojde k dodržení jednoho ze tří zvolených indikátorů: 
   1. Počet regenerovaných bytů 

   2. Plocha revitalizovaného území 
   3. Úspora spotřeby energie bytových domů 

2 5 10 

Projekt navrhuje ukazatele v takové výši, o které je žadatel přesvědčen, že jsou splnitelné. Reálně dojde pravděpodobně k 
jejich překročení. Díky tomu je pravděpodobnost naplnění rizika uvedena ve výši – Výjimečně možná. Prevence souvisí i 
s vlastním omezeným rozpočtem IPRM IOP, který je výrazně nižší než absorpční kapacita deklarovaná jednotlivými správci 
bytových domů ve speciálním dotazníkovém řízení (viz příloha B). 

Změny v rozpočtu 
projektu 

Rizika spojená s kurzovými rozdíly a zvyšováním cen vstupů 
v dalších dvou letech. 
Výraznější změny v rozpočtu projektu (mezi kapitolami, v čase, 
apod.) 

3 2 6 

Otázka změn rozpočtových výdajů v čase bude řešena flexibilně v koordinaci s CRR případně ŘO IOP. Prevence byla 
učiněna již v přípravné fázi, kdy byl součástí projektových listů požadován i předběžný harmonogram akce, na základě 
kterých došlo k nastavení finančního plánu IOP.  
Rozpočet IPRM IOP Jablonec nad Nisou je stanoven na cca 40% dnes známých projektových záměrů.  

Nedodržení podmínek 
dotačního programu ze 
strany žadatelů – 
způsobilost výdajů, 
nedodržení časového 
harmonogramu. 

Výraznější počet předložených žádostí o dotaci bude postižen 
formálními chybami, nesplněním podmínek přijatelnosti, nebo 
způsobilostí výdajů, apod. 
Město má pro tyto účely speciální odbor a zkušenosti, proto 
riziko u projektů předkládaných městem není uvažováno. 

3 5 15 

Již v době přípravy proběhla setkání se zástupci správců bytových domů, kde byli upozorněni na nejčastěji se objevující 
chyby, a tedy i rizika. Tato rizika budou vyvěšena i na www stránkách města.  
Podcenění přípravy akce – byť nebude nutné vytvářet studii proveditelnosti, je nutné vyplnit žádost Benefit. Pro její 
vyplnění však budou potřebné vstupní údaje pocházející zejména z projektové dokumentace – ta musí být zpracována 
kvalitně a co nejpřesněji – tzn. bez zaokrouhlování m2, apod. 
RIZIKO je značné, proto je potřebné k jeho minimalizaci přistupovat maximálně odpovědně a preventivně. 

Nedodržení podmínek 
dotačního programu ze 
strany žadatelů – 
formální postupy 
(výběrová řízení, 
výkaznictví). 

V průběhu realizace projektů dojde k nedodržení podmínek 
dotačního titulu ze strany předkladatelů projektů pro bytové 
domy. 
Město má pro tyto účely speciální odbor a zkušenosti, proto 
riziko u projektů předkládaných městem není uvažováno. 

3 5 15 

Prevencí je pořádání pravidelných setkání předkladatelů projektů, na kterých budou upozorňování na nejvýznamnější rizika. 
Půjde např. o následující „metodické rady“: 
V rozpočtu projektu je potřebné uvažovat o zvýšené odměně za projektového a finančního manažera– (komunikace 
s poskytovatelem dotace, příprava žádosti, hlášení změn, vedení analytického účetnictví projektu.  
RIZIKO je značné, proto je potřebné k jeho minimalizaci přistupovat maximálně odpovědně a preventivně. 

Fáze udržitelnosti 

Nedodržení podmínek 
výkaznictví jednotlivých 
projektů 

Nebudou dodrženy termíny zasílání pravidelných zpráv o zajištění 
udržitelnosti projektů proplacených žadatelům o dotace. 

3 5 15 Riziko je plně na straně budoucích žadatelů. Na toto riziko budou speciálně upozorněni na pravidelných setkáních. 

Nedodržení podmínek 
výkaznictví IPRM ze 
strany města Jablonec 
nad Nisou 

Nebudou dodrženy termíny zasílání pravidelných zpráv o zajištění 
udržitelnosti projektu. 

2 5 10 
Je jasně stanoveno, kdo bude mít tuto povinnost přidělenou. 
Je definována zástupnost odpovědných osob v případě rozvázání pracovního poměru s odpovědným pracovníkem. 
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15) Projekty financované z jiných OP 
 

V rámci předkládaného IPRM jsou zamýšleny dva projekty z jiných OP: 

1) Západní tangenta: 
• realizací projektu dojde k vybudování hlavní komunikace, která je součástí městského 

okruhu, po které bude vedena silnice I. třídy (místní komunikace - funkční třídy B). 

Komunikace povede v souběhu s koridorem železniční tratě, mezi obytnými objekty bude 

vedena v hloubeném tunelu. 

• Zamýšlena podpora z OP Doprava - prioritní osa 4: Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 

(alternativně z ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní 

infrastruktury) ve výši 335 750 000,-Kč (celkový objem projektu je 395 000 000,-Kč). 

 
2) Výroba a prodej regionálních produktů Kitl: 

• podpora exportu regionálních výrobků Kitl, 
• implementace technologií tak, aby bylo možné exportu dosáhnout. 

• Zamýšlena podpora z OP PI ve výši 1 209 154,-Kč (celkový objem 2 015 256,-Kč). 

Výše zmíněné projektu jsou uvedeny v harmonogramu i finančním plánu IPRM jako samostatné 
položky a to včetně spolufinancování městem nebo soukromými zdroji. 

 

16) Seznam příloh dokumentu IPRM 
 

Příloha A: Mapa města se zákresem zóny 

Příloha B: Dotazníkové šetření 

Příloha C: Doklady o ustanovení orgánů IPRM 

Příloha D: Doklady o projednání IPRM se zástupci vlastníků bytových domů  

Příloha E: Doklady o jednání pracovních skupin 

Příloha F: Doklady o projednání veřejností 

 

 


