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A. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou 
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Základní statistické údaje 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková výměra 

k 31. 12. (ha) 
3 138  3 138  3 138  3 138  3 138  3 138  3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 

v tom: 

zemědělská půda 917  915  913  911  909  907  906 904 902 896 894 893 893 

v tom:  

orná půda 128  128  125  125  125  124  122 121 119 119 118 118 118 

zahrady 274  273  273  273  272  272  272 272 271 270 270 270 270 

ovocné sady 0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 

trvalé travní 

porosty 
515  514  514  513  512  510  512 511 511 506 506 505 505 

nezemědělská 

půda 
2 221 2 223 2 225 2 227 2 229 2 232 2 232 2 234 2 237 2 243 2 244 2 245 2 245 

v tom: 

lesní půda 1 206  1 205  1 205  1 204  1 204  1 203  1 203 1203 1 203 1 210 1 210 1 210 1 210 

vodní plochy 59  59  59  59  59  59  59 59 58 58 58 58 58 

zastavěné plochy 250  251  252  254  255  255  256 260 259 260 259 260 261 

ostatní plochy 706  708  710  711  712  714  714 713 716 714 717 718 716 

 

Hustota 

obyvatelstva 

(osoby/km2) 

1 428  1 436  1 442  1 444  1 445  1 440  1 444 1 448 1 453 1 450 1 456 1 459 1 460 

             

Obyvatelstvo 

k 31. 12. 
44 822  45 051  45 254  45 328  45 356  45 200 45 305 45 453 45 594 45 510 45 702 45 771 45 802 

v tom: 

muži 21 413  21 521  21 686  21 799  21 808  21 685 21 736 21 793 21 885 21 764 21 863 21 895 21 975 

ženy 23 409  23 530  23 568  23 529  23 548  23 521 23 569 23 660 23 709 23 746 23 839 23 876 23 827 

v tom ve věku: 

0 - 14 6 413  6 357  6 378  6 427  6 606  6 725 6 842 6 922 7 076 7 184 7 352 7 475 7 478 

15 - 64 32 288  32 425  32 385  32 209  31 826  31 161 30 731 30 465 30 132 29 644 29 317 29 031 28 789 

65 + 6 121  6 269  6 491  6 692  6 924  7 320 7 732 8 066 8 386 8 682 9 033 9 265 9 535 

Průměrný věk 

obyvatel 
40,1  40,3  40,4  40,6  40,8  41,1 41,4 41,6 41,7 41,9 42,0 42,2 42,4 

Index stáří  

(65+ / 0 -14) 
95,4  98,6  101,8  104,1  104,8  108,8 113,0 116,5 118,5 120,9 122,9 123,9 127,5 

 

Sňatky 230  276  239  219  176  188 182 190 199 215 232 243 242 

Rozvody 153  165  160  143  148  133 119 117 148 130 104 117 98 

Potraty 259  238  273  287  227  248 244 248 249 260 227 207 223 

Živě narození 435  522  506  552  526  486  499 493 481 516 553 510 492 

Zemřelí 447  446  401  446  419  409  419 441 428 455 423 463 468 

* 
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Přirozený 

přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

-12  76  105  106  107  77  80 52 53 61 130 47 24 

Přistěhovalí 1 014  1 289  1 096  980  971  947  967 1 091 1 183 1 056 1 095 1 012 1 035 

Vystěhovalí 928  1 136  998  1 012  1 050  849  948 995 1 095 1 201 1 033 990 1 028 

Přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

stěhováním 

86  153  98  -32  -79  98  19 96 88 -145 62 22 7 

Celkový přírůstek 

(úbytek) obyvatel 
74  229  203  74  28  175  99 148 141 -84 192 69 31 

*) Stav obyvatel je přepočten podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo 

k 26. 3. 2011 (SLDB 2011). 

 

Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31. 12. (zdroj: MPSV) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Uchazeči 

o zaměstnání  
1 483  1 104  1 493  2 431  2 276 1 984 2 041 2 311 2 091 1 784 1 536 1 113 1 030 

z toho: 

ženy 800  678  807  1 231  1 156  1 005 1 027 1 080 1 124 1 001 850 594 561 

dosažitelní 1 281  945  1 323  2 361  2 145  1 830 1 906 1 956 1 952 1 632 1 386*) 1 011*) 946*) 

Míra 

nezaměstnanosti - 

nová metodika 

(%) 

5,4  4,0  5,6  10,0  9,0  7,7 8,0 - - - - - - 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob ve věku  

15-64 let 

- - - - - - 6,2 6,4 6,4 5,4 4,7 3,4 3,3 

Poznámka k údajům o nezaměstnanosti:  

Údaje za roky 2012 a 2013 jsou kvalifikovaným odhadem – mikroregionální výkazy nejsou 

k dispozici.  

Od ledna 2013 je namísto míry registrované nezaměstnanosti vykazován podíl nezaměstnaných osob, 

který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. 

*)
 dosažitelní ve věku 15-64 let 
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Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Magistrát města tvoří primátor, tři náměstci primátora, jeden uvolněný člen rady města, tajemník a 

pracovníci magistrátu.  

Úřad se dělí na odbory a oddělení a v roce 2018 sídlil ve dvou budovách, a to na Mírovém náměstí 19 

a v Komenského 8. 

Struktura magistrátu (stav k 31. 12. 2018) 

 primátor  

Bc. Milan Kroupa 

kancelář primátora 

 náměstek primátora  

Mgr. David Mánek 

odbor humanitní  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 náměstek primátora  

MgA Jakub Chuchlík 

odbor stavební a životního prostředí 

odbor územního a hospodářského 

rozvoje 

 

 náměstek primátora  

Ing. Štěpán Matek 

odbor ekonomiky 

odbor správy majetku 

 tajemník úřadu  

JUDr. Marek Řeháček 

odbor správní 

kancelář tajemníka  

 městská policie 

 

 

 

primátor 

primátor náměstek Mánek náměstek Matek náměstek Chuchlík tajemník 

kancelář 

primátora 

odbor 

humanitní 

odbor 

sociálních 

věcí a 

zdravotnictví 

odbor 

ekonomiky 

odbor správy 

majetku 

odbor 

stavební a 

životního 

prostředí 

odbor 

územního a 

hospodářského 

rozvoje 

odbor 

správní 

kancelář 

tajemníka 

oddělení 

sekretariát 

primátora 

oddělení 

školství, 
kultury a 

sportu 

oddělení 

sociálních 

služeb 

oddělení 

rozpočtu a 

poplatků 

oddělení 
správy objektů 

stavební úřad 

oddělení 

územního 

plánování 

oddělení 

správních 

agend 

organizační a 

personální 

oddělení 

oddělení 

krizového 
řízení 

oddělení 

sociálně 

právní 
ochrany 

dětí 

oddělení 

sociální péče 

oddělení 

majetko-
právní 

oddělení 

správy 
komunikací 

oddělení 

životního 
prostředí a 

státní 

památkové 
péče 

oddělení 

investiční 
výstavby 

oddělení 
dopravně 

správních 

agend 

oddělení 

provozní 

oddělení 

interního 
auditu a 

stížností 

  

oddělení 

účetní a 
majetkové 

evidence 

oddělení 

správy veřejné 

zeleně 

oddělení 

dopravní a 

silniční 

oddělení dotací 

oddělení 

matriky a 

ověřování 

oddělení 

informačních 

technologií 

oddělení 

právní a 
veřejných 

zakázek 

      

živno-

stenský 

úřad 

oddělení 
organizace a 

personálu 

veřejných 
prací 

městská 
policie 

      
oddělení 

přestupků 

informační 

středisko 

magistrátu 
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Personální naplnění Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

Úsek primátora města Petra Beitla do 15.11.2018 

Úsek primátora města Milana Kroupy od 16.11.2018  

 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2018 

Odbor kanceláře primátora 17,625 Odbor kanceláře primátora 17,5 

- vedoucí odboru, sekretariát 1 - vedoucí odboru, sekretariát 0 

- oddělení sekretariát primátora 5,625 - oddělení sekretariát primátora 5,5 

- oddělení krizového řízení 2 - oddělení krizového řízení 3 

- oddělení interního auditu a 

stížností 

3 - oddělení interního auditu a 

stížností 

3 

- oddělení právní a veřejných 

zakázek 

6 - oddělení právní a veřejných 

zakázek 

6 

ÚSEK CELKEM 17,625 ÚSEK CELKEM 17,5 

 

Úsek náměstka primátora Miloše Zahradníka do 15.11.2018  

Úsek náměstka primátora Davida Mánka od 16.11.2018  

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2018 

sekretariát 1 sekretariát 1 

        

Odbor humanitní 24 Odbor humanitní 21,8 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 

- oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

15 - oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

13 

- oddělení školství, kultury a sportu 6 - oddělení školství, kultury a sportu 5,8 

Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

17 Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

15,9 

- vedoucí odboru, sekretariát 2 - vedoucí odboru, sekretariát 2 

- oddělení sociálních služeb  4 - oddělení sociálních služeb  4 

- oddělení sociální péče 11 - oddělení sociální péče 9,9 

ÚSEK CELKEM 42 ÚSEK CELKEM 38,7 
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Úsek náměstka primátora Lukáše Pletichy do 15.11.2018 

Úsek náměstka primátora Jakuba Chuchlíka od 16.11.2018 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2018 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor územního a hospodářského 

rozvoje 

22 Odbor územního a 

hospodářského rozvoje 

21,5 

- vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností, servisní 

inf. pracovník 

4 - vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností, 

servisní inf. pracovník 

4 

- oddělení územního plánování 6 - oddělení územního plánování 5,5 

- oddělení investiční výstavby 8 - oddělení investiční výstavby 8 

- oddělení dotací 4 - oddělení dotací 4 

Odbor stavební a životního 

prostředí 

29 Odbor stavební a životního 

prostředí 

29,6625 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv 

3,5 - vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, staveb. archiv 

3,5 

- stavební úřad 11 - stavební úřad 12 

- oddělení dopravní a silniční 3 - oddělení dopravní a silniční 3 

- oddělení životního prostředí a 

státní památkové péče 

11,5 - oddělení životního prostředí a 

státní památkové péče 

11,1625 

ÚSEK CELKEM 52 ÚSEK CELKEM 52,1625 

Úsek náměstka primátora Miloše Veleho do 15.11.2018 

Úsek náměstka primátora Štěpána Matka od 16.11.2018 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2018 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor ekonomiky 20 Odbor ekonomiky 19,925 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 

- oddělení rozpočtu a poplatků 6 - oddělení rozpočtu a poplatků 5,925 

- oddělení účetní a majetkové evid.  6 - oddělení účetní a majetkové evid.  6 

- oddělení majetkoprávní 5 - oddělení majetkoprávní 5 

Odbor správy majetku 22,5 Odbor správy majetku 22,5 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom, energetik 

4 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom, energetik 

4 

- oddělení správy objektů 9 - oddělení správy objektů 9 

- oddělení správy komunikací 4 - oddělení správy komunikací 4 

- oddělení správy veřejné zeleně 5,5 - oddělení správy veřejné zeleně 5,5 

ÚSEK CELKEM 43,5 ÚSEK CELKEM 43,425 
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Úsek tajemníka magistrátu města Marka Řeháčka 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2018 

Odbor kanceláře tajemníka 30 Odbor kanceláře tajemníka 25,925 

- vedoucí odboru, sekretariát 1 - vedoucí odboru, sekretariát 0 

- organizační a personální oddělení 7 - organizační a personální oddělení 6,925 

- oddělení provozní 9 - oddělení provozní 9 

- oddělení informačních technologií 3 - oddělení informačních 

technologií 

3 

- oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

5 - oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

2 

- Informační středisko magistrátu 5 - Informační středisko magistrátu 5 

Odbor správní 40 Odbor správní 39 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

pokladna, informace 

4 - vedoucí odboru, sekretariát, 

pokladna, informace 

4 

- oddělení správních agend 8 - oddělení správních agend 7 

- oddělení dopravně správních 

agend 

10 - oddělení dopravně správních 

agend 

10 

- oddělení matriky a ověřování 4 - oddělení matriky a ověřování 4 

- živnostenský úřad 7 - živnostenský úřad 7 

- oddělení přestupků 7 - oddělení přestupků 7 

ÚSEK CELKEM 70 ÚSEK CELKEM 64,925 

 

tajemník 1 tajemník 1 

rezerva 0,375 rezerva  

CELKEM MAGISTRÁT 226,5 CELKEM MAGISTRÁT 217,7125 

 

uvolnění zastupitelé 5 uvolnění zastupitelé 5 

veřejně prospěšné práce 120 veřejně prospěšné práce 72 

  rezerva veřejně prospěšné práce 48 

CELKEM  351,5 CELKEM  342,7125 
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Orgány města 

Rada města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2014-2018 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou 

neveřejná. V roce 2018 se rada města sešla celkem 43x, z toho 33x při mimořádné schůzi. Přijala 538 

usnesení. 

Pro volební období 2018-2022 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou 

neveřejná. V roce 2018 se rada města sešla celkem 8, z toho 8x při mimořádné schůzi. Přijala 72 

usnesení. 

Zastoupení volebních stran (po komunálních volbách 5.-6. 10. 2018): 

Strana Počet členů 

ANO 2011 4 

Česká pirátská strana 3 

Společně pro Jablonec 2 

Složení v roce 2018 (stav po komunálních volbách 5.-6.10.2018): 

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb, tj. 

5.-6. 10. 2018. Nejde o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen. 

Údaj o zaměstnání člena zastupitelstva je uveden v podobě nahlášené členem ZM na organizační a 

personální oddělení. 

 

 

Bc. Milan Kroupa 

primátor 

ANO 2011 

nar. 1974 

 

 

MgA. Jakub 

Chuchlík 

náměstek primátora 

Česká pirátská strana 

nar. 1983 

 

Mgr. David Mánek 

náměstek primátora 

ANO 2011 

nar. 1983 

 

Ing. Štěpán Matek 

náměstek primátora 

Společně pro Jablonec 

nar. 1987 
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Ing. arch. Petr Klápště, 

Ph.D. 

uvolněný člen RM 

Společně pro Jablonec 

nar. 1980 

 

 

Jan Polák 

OSVČ 

Česká pirátská 

strana 

nar. 1978 

 

 

Ing. Stanislav Říha 

specialista SčVK, a.s. 

ANO 2011 

nar. 1983 

 

 

 

Ing. Jarmila 

Valešová, FCCA 

OSVČ 

Česká pirátská 

strana 

nar. 1982 

 

 

Mgr. Jan Zeman 

právník RK CENTRUM 

s.r.o. 

ANO 2011 

nar. 1969 
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Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2014-2018 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest 

týdnů. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2018 jednalo zastupitelstvo 8x, z toho 

1x na mimořádném zasedání. Přijalo 189 usnesení. 

Pro volební období 2018-2022 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest 

týdnů. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2018 jednalo zastupitelstvo 2x. Přijalo 

40 usnesení. 

Zastoupení volebních stran (po komunálních volbách 5.-6. 10. 2018): 

Strana  Počet členů 

ANO 2011 7 

Česká pirátská strana 5 

Nová budoucnost pro Jablonec  2 

Občanská demokratická strana 8 

Společně pro Jablonec 4 

Starostové pro Liberecký kraj 3 

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 1 

Složení v roce 2018 (stav k 31.12.2018): 

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb tj. 

5.-6. 10. 2018. Nejde o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen. 

Údaj o zaměstnání člena zastupitelstva je uveden v podobě nahlášené členem ZM na organizační a 

personální oddělení. 

 

 

 

Bc. Milan Kroupa 

primátor 

ANO 2011 

nar. 1974 

 

 

MgA. Jakub 

Chuchlík 

náměstek primátora 

Česká pirátská strana 

nar. 1983 

 

Mgr. David Mánek 

náměstek primátora 

ANO 2011 

nar. 1983 

 

Ing. Štěpán Matek 

náměstek primátora 

Společně pro Jablonec 

nar. 1987 
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Ing. arch. Petr Klápště, 

Ph.D. 

uvolněný člen RM 

Společně pro Jablonec 

nar. 1980 

 

 

Michaela 

Albrechtová 

ředitelka diakonie 

ČCE 

ODS 

nar. 1975 

 

 

Jitka Baláková 

OSVČ - jednatel 

ANO 2011 

nar. 1970 

 

 

RNDr. Jiří 

Čeřovský 

ředitel ZŠ Liberecká 

26  

ODS  

nar. 1955 

 

 

Marcela Höferová 

 

ODS 

nar. 1965 

 

Pavel Janoušek 

jednatel AZ 

GRJOUP s.r.o. 

ODS  

nar. 1967 

 

 

Petros Kalpakcis 

trenér  

ODS 

nar. 1965 

 

 

Ing. Milan Kouřil 

OSVČ 

ANO 2011 

nar. 1969 

 

Ing. Jakub Macek 

 

Společně pro Jablonec 

nar. 1986 

 

 

MUDr. Vít 

Němeček, MBA 

ředitel Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, 

p. o. 

ODS 

nar. 1962 
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Mgr. Vladimír Opatrný 

OSVČ 

Česká pirátská strana 

nar. 1978 

 

 

Mgr. Jana 

Pastuchová 

poslanec PČR 

ANO 2011 

nar. 1965 

 

Jan Polák 

OSVČ 

Česká pirátská strana 

nar. 1978 

 

 

Ing. Petr Roubíček 

ředitel Jablonecké 

energetické, a. s. 

ODS 

nar. 1964 

 

Ing. Stanislav Říha 

specialista SčVK, a.s. 

ANO 2011 

nar. 1983 

 

 

Mgr. Jaroslav Šída 

právník 

Česká pirátská strana 

nar. 1979 

 

Bc. Martina Šípková 

ředitelka Domu dětí a 

mládeže Vikýř 

Starostové pro Liberecký 

kraj 

nar. 1980 

 

Mgr. Michal Švarc 

strážník MP 

Svoboda a přímá 

demokracie - Tomio 

Okamura (SPD) 

nar. 1972 

 

Mgr. Michaela 

Tejmlová, LL. M. 

OSVČ 

Společně pro Jablonec 

nar. 1977 

 

Mgr. Petr Tulpa 

náměstek hejtmana 

Starostové pro 

Liberecký kraj 

nar. 1958 
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Ing. Jarmila Valešová, 

FCCA 

OSVČ 

Česká pirátská strana 

nar. 1982 

 

 

Ing. Miloš Vele 

 

ODS 

nar. 1962 

 

Petr Vobořil 

ředitel JKIC, o. p. s. 

Starostové pro Liberecký 

kraj 

nar. 1960 

 

MUDr. Michael 

Vraný 

lékař 

Nová budoucnost 

pro Jablonec 

nar. 1953 

 

Mgr. Jan Zeman 

právník RK CENTRUM 

s.r.o. 

ANO 2011 

nar. 1969 

 

Mgr. Pavel Žur 

ředitel Městského 

divadla Jablonec nad 

Nisou, o. p. s. 

Nová budoucnost 

pro Jablonec 

nar. 1966 
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Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec 

nad Nisou a zvláštní orgány 

(stav k 31. 12. 2018): 

Komise pro výchovu a vzdělávání 

 předsedkyně:  Bc. Martina Šípková, členka ZM 

 tajemnice:  Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města 

Komise kulturní 

 předseda:  Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová 

 tajemnice:  Lucie Kocourková, DiS., pracovnice odd. školství, kultury a sportu 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Komise městské památkové péče 

 předseda:  Mgr. Miloš Krčmář 

 tajemnice:  Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města 

Komise prevence kriminality 

 předseda:  Mgr. Bc. Roman Šípek, MBA 

 tajemník:  Bc. Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového řízení 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemník komise) 

 z toho:   3 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN,  8 odborníků z řad občanů města 

Komise pro sport a tělovýchovu 

 předseda:  Ing. Milan Kouřil, člen ZM 

 tajemník:  Jiří Kubsch, pracovník odd. školství, kultury a sportu 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemník komise) 

 z toho:   4 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 

 předseda:  Bc. Jan Lehký 

 tajemnice:  Ing. Klára Halamová, pracovnice odd. správy veřejné zeleně 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 11 odborníků z řad občanů města 

Komise humanitní a sociální péče 

 předseda:  Bc. Klára Topolová 

 tajemnice:  Jitka Šorfová, pracovnice odd. sociálních služeb 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   1 člen ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 10 odborníků z řad občanů města 
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Výbor finanční 

 předseda:  Ing. Jarmila Valešová, FCCA, členka RM 

 tajemnice:  Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   5 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 6 odborníků z řad občanů města 

Výbor kontrolní 

 předseda:  Ing. Miloš Vele, člen ZM 

 tajemník:  Bc. Martin Oklamčák, vedoucí odd. interního auditu a stížností 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemník výboru) 

 z toho:   4 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města 

Výbor pro hospodaření s majetkem města 

 předseda:  Mgr. Jaroslav Šída, člen ZM 

 tajemnice:  Marie Kučerová, pracovnice odboru ekonomiky 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   4 členové ZM,  0 + 1 pracovníci MMJN, 7 odborníků z řad občanů města 

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města 

 předseda:  Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., uvolněný člen RM 

 tajemnice:  Martina Linhartová, pracovnice odd. územního plánování 

 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Osadní výbor Proseč nad Nisou 

 předseda:  Miloš Krčmář 

 počet členů:  celkem 7 

Osadní výbor Kokonín 

 předseda:  Michal Jakoubě 

 počet členů:  celkem 9 

 z toho:   1 člen ZM 

Osadní výbor Rýnovice a Lukášov 

 předseda:  Petr Klápště, uvolněný člen RM 

 počet členů:  celkem 11 

 z toho:   1 pracovník MMJN, 2 členové ZM 

Komise pro sociálněprávní ochranu dětí – zvláštní orgán 

 Předsedkyně:  PhDr. Daniela Korunková 

 tajemnice:  Bc. Radka Němečková, vedoucí odd. sociálněprávní ochrany dětí 

 počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   0 členů ZM, 1 + 1 pracovník MMJN,  8 odborníků z řad občanů města 
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B. 
 
Odbory magistrátu 
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1. Kancelář primátora 
 

 

oddělení sekretariát primátora 

 

oddělení interního auditu a stížností 

 

oddělení právní a veřejných zakázek 

 

oddělení krizového řízení 

 

městská policie 
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Oddělení sekretariát primátora 

V roce 2018 v oddělení sekretariát primátora pracovali: tisková mluvčí, asistentka primátora se 

zaměřením na agendu partnerských měst, asistentka primátora se zaměřením na běžnou agendu, 

webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí. Práce redaktora Jabloneckého 

měsíčníku byla zajišťována externě.  

Oddělení zajišťovalo spolupráci města s veřejností, především prostřednictvím médií, ale i dalšími 

formami (přijetí, návštěvy, podpora akcí cizích organizací, organizování vlastních akcí apod.). 

Mezi běžné úkoly patřilo vydávání tiskových zpráv, zveřejňování úředních sdělení prostřednictvím 

městských webových stránek, zajišťování odpovědí na konkrétní dotazy, provozování webového 

diskusního fóra a elektronické služby Otázky a odpovědi. 

Stejně jako v předchozích letech oddělení zajišťovalo spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy, 

přijímání návštěv a oficiálních delegací a vedení protokolu. 

Zvláštní oblast spolupráce s občany zajišťovala tajemnice Sboru pro občanské záležitosti, která 

organizovala vítání nových občánků, oceňování dárců krve, přání jubilantům, předávání maturitních 

vysvědčení a diplomů z VOŠ a zápisy do kroniky města. 

Akce 

 1. 1. - Novoroční koncert, v jehož úvodu byla předána Cena města Jablonec nad Nisou PRO 

MERITIS MUDr. Ivo Jőrgovi a MUDr. Pavlu Šochmanovi 

 2. 1. - návštěva prvního miminka v jablonecké porodnici   

 26. 1. - uctění památky obětem holokaustu v místech bývalé synagogy 

 27. 1. - 23. ples města; předán šek v hodnotě 25 000 Kč organizaci Anděl strážný, z. ú. 

 27. 2. – přivítání olympioniků Jablonecka ZOH 2018 Korea na Horním náměstí. (saně, 

snowboard, sjezd, biatlon) 

 4. 5. - pietní akt k 73. výročí konce druhé světové války  

 13. 5. - návštěva primátora v porodnici k příležitosti Dne matek 

 15. 6. - Koncert proti násilí na seniorech – předáno ocenění osmi pečovatelkám 

 16.6. – zahájení festivalu Sculpture Line – v Jablonci nad Nisou se tato akce konala poprvé, ve 

Vratislavicích a Liberci opakovaně 

 25. 6. - uctění památky obětem komunistického režimu formou filmového představení filmu 

Milada pro studenty středních škol 

 25. 7. – přivítání dětského pěveckého sboru Iuventus, Gaude! Na Mírovém náměstí - 

v Jihoafrické republice získal sbor v prestižní soutěži World Choir Games 2018 první místo 

 16. 7. - primátor popřál Zdeňku Nerudovi, čestnému občanovi, k jeho 97. narozeninám 

 21. 8. - připomenutí srpnových událostí roku 1968 

 25. 8. - druhé Jablonecké pivní slavnosti proběhly na Mírovém náměstí, Dolním náměstí a 

v prostoru letní scény Eurocentra. 

 9. 9. - Jablonecká neděle - představení jabloneckých sportovních klubů 

 15. 9. - Den otevřených dveří památek - zpřístupněny byly prostory kanceláře primátora. 

Oslava 85. výročí postavení budovy radnice. Řetězem z lidských rukou se Jablonec zapsal do 

české Guinessovy knihy rekordů. 

 5. 10. zemřel čestný občan Jablonce nad Nisou plk. Zdeněk Neruda 
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 27. 10. – oslava konce první světové války akcí v Tyršových sadech – Konec první světové 

války aneb jak se žilo na bojišti 

 28. 10. - připomenutí vzniku republiky v roce 1918 pietním aktem, zasazení Lípy republiky 

v parku u Městského divadla 

 29. 10. – slavnostní otevření zrekonstruované síně 202 

 29.10. – Slavnostní koncert ke 100. výročí republiky 

 30. 10. – odhalení pamětní desky obětem 1. světové války na zdi kostela v Rýnovicích 

 6. 11. – odhalení pamětní desky se jmény padlých za 1. světové války u kostela ve Mšeně 

 9. 11. – připomenutí Dne válečných veteránů - návštěvníci informačního střediska obdrželi 

vlčí mák  

 15. 11. – ustavující zastupitelstvo města – primátorem města byl zvolen Bc. Milan Kroupa 

 16. 11. – pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii  

 2. 12. – rozsvěcení vánočního stromku na Mírovém náměstí, 

 20. 12. - v rámci Vánočních trhů již tradiční akce Primátorský svařák. Výtěžek ve výši 45 115 

Kč byl předán Svazu tělesně postižených v ČR - Jablonec. Prodalo se celkem 793 hrnků s 

motivem jablonecké rozhledny Petřín. Vypilo se 230 l svařeného vína a přes 15 litrů čaje. 

Jedná se o dvanáctý motiv v řadě. 

 24. 12. - Štědrovečerní posezení s osamělými občany 

Mediální prezentace města 

Tiskové konference 

V roce 2018 vydala tisková mluvčí celkem 273 tiskových zpráv, což je v průměru 22,75 zpráv za 

měsíc. Uspořádáno bylo celkem 8 řádných tiskových konferencí po zasedání zastupitelstva města a 4 

tiskové konference k mimořádným událostem (výsledky architektonické soutěže na projekt 

dopravního terminálu, zahájení výstavby PIM v nemocnici, požár bazénu a udělení Studentského 

Oscara). Další 3 mediální setkání byla uspořádána v souvislosti s požehnáním tří drobných památek 

(Simmův kříž, kříž v Proseči a kříž na Malých Vrkoslavicích).  

 Leden – 18 

 Únor – 19 + TK 

 Březen – 24 + 2x TK (ZM a terminál) + Simmův kříž 

 Duben – 16 + TK 

 Květen – 32 + TK ZM+TK PIM+TK požár bazénu 

 Červen – 18 + TK ZM 

 Červenec – 17 

 Srpen – 18 – 1x TK – Studentský Oscar 

 Září – 19 - + 1x TK 

 Říjen – 18 

 Listopad – 16 + kříž Proseč 

 Prosinec – 21 + 1x TK + kříž Malé Vrkoslavice 

Vysvětlivky: TK – tisková konference, ZM – zastupitelstvo města, PIM – Pavilon intenzivní medicíny 
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Webové stránky města (www.mestojablonec.cz) 

V roce 2018 byla upravena a zpřesněna metrika měření. Celkový počet návštěv během roku byl 486 

930, jednalo se o dobu, po kterou se návštěvník aktivně věnoval webovým stránkám. Uživatelů, kteří v 

daném období iniciovali alespoň jednu návštěvu, bylo 165 738. Unikátní zobrazení stránek 

představující počet návštěv, během kterých byla alespoň jednou zobrazena stránka, bylo 1 148 675. 

Spolu s nově zavedenými službami se mezi nejnavštěvovanější stránky webu objevila aplikace pro 

rezervaci na úřad a přehled stavu vyřízení žádostí. Dalšími byli tradičně Kalendář akcí, Životní 

situace, kontakty úřadu, ale i třeba Volby, informace o životním prostředí nebo Jablonecký měsíčník. 

V rámci aplikace Otázky a odpovědi bylo položeno 373 otázek. 

Možnost objednání se na úřad prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace využilo 4 415 uživatelů. 

Jednalo se o agendy občanských průkazů, cestovních pasů, evidence obyvatel, registr řidičů a registr 

vozidel. 

Počet rezervací dle jednotlivých služeb 

Služba Počet 

Žádost OP 619 

Žádost CD 475 

Výdej OP a CD 612 

Evidence obyvatel 119 

Registr řidičů 1077 

Registr vozidel 1513 

 

Mobilní aplikace se rozšířila o další služby a nabízela: aktuality, RSS kanál, kalendář akcí, úřední 

desku, kontakty, životní situace a rezervace termínu na úřad. Pro operační systém Android si aplikaci 

stáhlo 2612 uživatelů, přičemž 643 ji aktivně používalo. Do mobilních telefonů s iOS si aplikaci stáhlo 

339 uživatelů a aktivně ji používalo 280. 

V roce 2018 nebyly poskytovány videopřenosy ze všech jednání zastupitelstva. Z důvodu 

rekonstrukce jednacího sálu se jednání konala v různých náhradních prostorách, kde nebylo možno z 

technických důvodů přenos uskutečnit. Jednalo se dvě zářijová jednání. Z tohoto důvodu u těchto dvou 

jednání narostl výrazně zájem o zvukové záznamy, jak ukazuje tabulka. Počty stažení záznamů jsou ke 

dni 10. 1. 2019.  

Datum Přenos Záznam 

18. 1. 2018 118 197 

15. 2. 2018 104 310 

22. 3.2018 106 129 

19. 4. 2018 94 112 

17. 5. 2018 112 167 

21. 6. 2018 84 166 

12. 9. 2018 - 553 

25. 9. 2018 - 543 

15. 11. 2018 98 213 

13. 12. 2018 91 157 
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Jablonecký měsíčník 

Jablonecký měsíčník vyšel v roce 2018 celkem 11x, vždy v nákladu 21 450 ks. Základní rozsah vydání 

měsíčníku v roce 2018 byl 28 stran. Z toho 4 strany v každém čísle zahrnovala vlastivědná a historická 

příloha primárně tematicky zaměřená na 100. výročí vzniku ČSR a konce 1. světové války. Během 

roku také vyšly tematické „přílohy“ – rozpočet (březen 2018), letní příloha (červenec-srpen 2018) a 

zimní údržba (listopad 2018). V případě zařazení tematických příloh k navýšení počtu stran nedošlo, 

díky redakční úpravě zůstal rozsah měsíčníku vždy 28 stran. Tři strany v každém čísle byly vždy 

věnovány inzerci.  

Distribuce Jabloneckého měsíčníku probíhá zcela v kompetenci MMJN – kancelář tajemníka, výtisky 

jsou doručovány do všech domácností ve městě zdarma.  

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Jubilanti 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 32 dobrovolnic, které jí v její práci 

bezplatně pomáhají. Jednou z hlavních náplní SPOZu je evidence a následně návštěva starších 

jubilantů žijících v Jablonci nad Nisou: 

 636 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. narozeninám; 

 1283 jubilantů dostalo dárek k 75., 80., 85., 90. a vyššímu jubileu; 

 11 manželských párů obdrželo na radnici nebo doma dárek ke zlaté, smaragdové, diamantové 

nebo kamenné svatbě (50, 55, 60 nebo 65 společných let). 

Organizování společenských akcí pro jablonecké občany 

10x se konalo Vítání dětí, kterého se zúčastnilo 363 nově narozených dětí se svými rodiči. 

9 maturitních tříd ze čtyř středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a dvě třídy diplom o ukončení 

pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

3x se ve spolupráci s ČČK uskutečnilo předávání stříbrných a zlatých medailí a zlatých křížů dárcům 

krve. 

Dále tajemnice SPOZu zajišťuje… 

vyvěšování aktuálních informací ve 12 vývěsních skříňkách v jednotlivých částech města, 

spoluorganizuje Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé občany ve Spolkovém domě (30 seniorů), 

podílí se na organizaci slavnostních přijetí hostů v obřadní síni, vede kroniku těchto přijetí 

s fotografiemi z těchto akcí, zajišťuje návštěvu primátora v porodnici u prvního miminka roku, podílí 

se na zajišťování vzpomínkové slavnosti za zesnulé, jednou ročně zajišťuje výlet pro členy SPOZu, 

vyvěšuje fotografie z vítání dětí a akcí magistrátu na nástěnkách v budově radnice. 
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Spolupráce a společné aktivity s partnerskými a spřátelenými městy  

Partnerské město Zwickau, Německo 

 Město s ním uzavřelo družební dohodu 7. 10. 1971.  

 Starostka: Dr. Pia Findeiβ  

 Adresa: Stadtverwaltung Zwickau, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau, Deutschland  

 Web: www.zwickau.de  

Aktivity 2018 

Město 

 Tradiční novoroční koncert ve Zwickau (leden) 

 Setkání představitelů měst v rámci oslav 900. výročí založení města Zwickau (květen) 

 Setkání představitelů partnerských měst (dále jen PM) v rámci Jabloneckých podzimních 

slavností (září) 

Kultura/ vzdělávání 

 Společné provedení Husova oratoria – 2 koncerty pěveckých sborů Janáček a Zwickauer 

Sachsenring-Chor ve Zwickau u příležitosti oslav 900. výročí založení města (květen) a 

v Jablonci nad Nisou (září); hlavním koordinátorem je SPS Janáček  

 Dny mládeže partnerských měst – interaktivní týden pro mládež u příležitosti 900. výročí 

města Zwickau (účast 10 jabloneckých gymnazistů); koordinátory akce je město Zwickau, 

město Jablonec n. N. a obě jablonecká gymnázia (červen–červenec) 

Turistika 

 Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu ve Zwickau; 

koordinátorem akce je Jablonecké kulturní a informační centrum (dále jen JKIC), leden 

 Prezentace města Zwickau na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v jabloneckém Eurocentru; koordinátory akce jsou 

Eurocentrum (dále jen EC) a JKIC (březen). 

 

Partnerské město Bautzen (Budyšín), Německo 

 Město s ním uzavřelo dokument o partnerství 22. 5. 1993.  

 Starosta: Alexander Ahrens  

 Adresa: Stadtverwaltung Bautzen, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen, Deutschland  

 Web: www.bautzen.de  

Aktivity 2018 

Město 

 Setkání představitelů měst u příležitosti 25. výročí partnerství měst Jablonec n. N. a Budyšín 

v rámci městských slavností Budyšínské jaro (květen) 

 Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září)  

Sport 

 Mezinárodní jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase „Budyšín 

– Jelení Hora – Jablonec n. N.“; koordinátor: p. Melichar (květen) 
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Kultura 

 Vystoupení DPS Iuventus, gaude! u příležitosti 25. výročí partnerství měst Jablonec n. N. a 

Budyšín v rámci městských slavností Budyšínské jaro (květen) 

 Vystoupení folklórního souboru Šafrán u příležitosti 25. výročí partnerství měst Jablonec n. N. 

a Budyšín v rámci městských slavností Budyšínské jaro (květen) 

 Družba a výměnné pobyty Spolku přátel města Jablonec nad Nisou a jejich kolegů z Budyšína 

a Jelení Góry; koordinátor: p. Poborský (červen) 

 Družba a výměnné pobyty jabloneckých a budyšínských seniorů; koordinátor: p. Kohoutková, 

Svaz tělesně postižených (červen, srpen) 

Turistika 

 Prezentace města Bautzen na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v jabloneckém Eurocentru (březen) 

 Jednodenní autobusový zájezd pro veřejnost na lužické oslavy Velikonoc; koordinátor: Dům 

česko-německého porozumění (duben) 

 Prezentace města Jablonec n. N. na slavnostech Budyšínské jaro; koordinátor: JKIC (květen) 

 Jednodenní autobusový zájezd pro veřejnost na slavnosti Budyšínské jaro; organizátorem 

zájezdu je město (květen). 

 

Partnerské město Ronse, Belgie 

 Město s ním uzavřelo družební dohodu v roce 1980 a v roce 2000 smlouvu o vzájemné 

spolupráci.  

 Starosta: Luc Dupont  

 Adresa: Stadt Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, Belgien  

 Web: www.ronse.be  

Aktivity 2018 

V roce 2018 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

Powiat Jeleniogórski (jelenohorský okres), Polsko 

 Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 15. 12. 2004.  

 Přednosta: Anna Konieczyńska, od listopadu 2018 Krzysztof Wiśniewski 

 Adresa: Powiat Jeleniogórski, ul. J. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Polska 

 Web: www.starostwo.jgora.pl  

Aktivity 2018 

Město 

 Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září) 

Turistika 

 Prezentace Jelenohorského okresu na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v jabloneckém Eurocentru (březen) 
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Partnerské město Kaufbeuren, Německo 

 Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 26. 9. 2009.  

 Starosta: Stefan Bosse  

 Adresa: Stadt Kaufbeuren – Rathaus, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Deutschland  

 Web: www.kaufbeuren.de  

Aktivity 2018 

Město 

 Oficiální přijetí české delegace na tradičních kaufbeurenských městských slavnostech 

Tänzelfest (červenec) 

 Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září). 

Kultura 

 Účinkování jablonecké kulturní delegace a vlastní stánek na kaufbeurenských městských 

slavnostech Tänzelfest; Jablonec n. N. reprezentovaly: Spolek jabloneckých dam a pánů, a 

Spolek přátel města Jablonce n. N. (červenec) 

 Vystoupení folklórní skupiny D´Wertachtaler v rámci Jabloneckých podzimních slavností 

(září). 

 Výstava fotografií v Kaufbeuren „Vertreibung und Neubeginn/ Vysídlení a nový začátek“, 

která vznikla ve spolupráci s občany Neugablonz; koordinátor na české straně: p. Laurin, Dům 

česko-německého porozumění (duben). 

Vzdělávání 

 Gymnázium Dr. Randy: dlouholetá spolupráce s Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; 

oslava 25. výročí spolupráce (duben); studentské výměnné pobyty (duben) 

 Střední umělecko-průmyslová škola: dlouholetá spolupráce se Staatliche Berufsfachschule für 

Glas und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz; studentské výměnné pobyty, sympózia 

 ZŠ Liberecká: spolupráce s Gustav-Leutelt-Schule v Neugablonz; žákovské výměnné pobyty 

(květen) 

Sport 

 TJ LIAZ: účast kaufbeurenského týmu na atletických závodech v Jablonci nad Nisou 

(prosinec) 

 TJ ELP Jablonec n. N.: dlouholetá spolupráce, účast na házenkářských turnajích, výměnné 

akce (červen, srpen) 

Turistika 

 Prezentace města Kaufbeuren na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016 v jabloneckém Eurocentru (březen) 

 Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu MIR v Kaufbeuren; 

koordinátorem akce je JKIC (červenec) 

 Poznávací zájezd pro občany Kaufbeuren do Jablonce n. N. a okolí; organizátor: p. Mueller 

(červen). 
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Partnerské město Beihai, Čína 

 Město s ním uzavřelo smlouvu o spolupráci 14. 8. 2011.  

 Starosta: Li Yanqiang, od února 2018 Cai Jinjun 

 Adresa: Beihai Foreign Affairs and Overseas Chinese Affairs Office, 93#Heping Road, 

Beihai, 536000, Guangxi, China  

 Web: www.beihai.gov.cn  

Aktivity 2018 

V roce 2018 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

Partnerské město Jelenia Góra (Jelení Hora), Polsko 

 Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 19. 12. 2007.  

 Starosta: Marcin Zawiła, od listopadu 2018 Jerzy Łużniak 

 Adresa: Miasto Jelenia Góra - Ratusz, Plac Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, Polska  

 Web: www.jeleniagora.pl  

Aktivity 2018 

Město 

 Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září)  

Sport 

 Mezinárodní jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase Budyšín – 

Jelení Hora – Jablonec n. N.; koordinátor: p. Melichar (květen) 

Ostatní 

 Tradiční česko-polská prodejní výstava regionálních produktů Vyrobeno pod Sněžkou; 

koordinátorem na české straně je Okresní hospodářská komora (dále jen OHK) v Jablonci nad 

Nisou (srpen).  

 

 

Město Nova Petrópolis, Brazílie 

 Město s ním uzavřelo dohodu o přátelství 17. 8. 2007.  

 Starosta: Régis Luiz Hahn  

 Adresa: Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, Rua 7 de Setembro, 330, 2° piso, 95150-000 

Nova Petrópolis, Brazil  

 Web: www.novapetropolis.rs.gov.br  

Aktivity 2018 

V roce 2018 neproběhly žádné společné aktivity. 
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Oddělení interního auditu a stížností 

Podání a stížnosti  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet evidovaných 

podání celkem 
259 275 364 297 295 428 475 525 532 

Počet stížností 

písemných  
63 86 86 76 89 69 54 71  52 

Počet petic  7 5 4 2 2 3 1 3   1 

Počet stížností 

ústních 
189 183 238 205 195 202 172 154 157 

Stížnosti na ražbu  

štoly 
- - 36 14 7 2 - -       - 

Počet hromadných 

připomínek 
- - - - 2 - - -    - 

Referendum - 1 - - - - - -    1 

Lepší Jablonec* 

(dříve Lepší místo) 
- - - - - 152 248 297 321 

*Jedná se o mobilní aplikaci, v níž může občan zachytit fotoaparátem situaci, kterou je nutné řešit, 

telefon přiřadí dle GPS příslušnou pozici a odešle na server Lepší Jablonec. Tipy jdou zadávat i doma 

na počítači.           

 

 

 

 

 

 

 

Evidovaná podání 

Stížnosti písemné 52 Stížnosti ústní 157 Petice 1 Lepší Jablonec 321 Referendum 1
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Celkem bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou v roce 2018 doručeno 532 podání.  

Z toho bylo 52 stížností písemných, ze kterých bylo 14 stížností na činnost magistrátu nebo městské 

policie (pět bylo vyhodnoceno jako částečně oprávněných a devět jako neoprávněných). Ostatní 

stížnosti směřovaly do oblasti soužití občanů, např. nedodržování obvyklých norem, čistoty a pořádku, 

případně dopravní situace a požadavků na opravy atd. Dále byla řešena jedna petice a jedno 

referendum.  

157 podání předali občané ústně nebo prostřednictvím tzv. Zelené linky a 321 podnětů bylo zadáno 

prostřednictvím mobilní aplikace Lepší Jablonec viz výše*. 

Interní audit a veřejnosprávní kontrola 

V roce 2018 byly vykonány celkem dva interní audity a 31 veřejnosprávních kontrol v souladu 

s plánem činnosti oddělení interního auditu a stížností: 

 audit vyúčtování za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ve správě 

statutárního města Jablonec nad Nisou, 

 audit uveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

 veřejnosprávní kontroly poskytnutých účelových dotací z Programu podpory výstavby 

technické infrastruktury (3 VSK), 

 veřejnosprávní kontroly poskytnutých účelových dotací z Programu obnovy městské 

památkové zóny Jablonec nad Nisou (2 VSK), 

 veřejnosprávní kontroly poskytnutých účelových dotací z rozpočtu města pro poskytovatele 

sociálních služeb (4 VSK), 

 veřejnosprávní kontroly poskytnutých účelových dotací z rozpočtu města na činnosti 

vykonávané v oblasti mládeže, vzdělávání a vědy, tělovýchovy a sportu, kultury, podpory 

rodin, sociální péče, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 

životního prostředí (22 VSK). 

Ostatní činnost 

 Kontrola nápravných opatření vyplývajících ze závěrů k provedeným auditům a kontrolám. 

 Připomínková a konzultační činnost při tvorbě a úpravách vnitřních předpisů. 

 Zajištění provozu aplikace Lepší Jablonec a bezplatné Zelené linky – přijímání, evidence  

a předávání podnětů občanů kompetentním oddělením, kontrola a vypracování přehledů 

plnění. 

 Spolupráce při veřejných projednáváních a setkáních vedení města s občany. 

 Příprava a zpracování podkladů pro jednání kontrolního výboru. 

 Zpracování měsíčních přehledů činnosti oddělení pro členy zastupitelstva města.  

 Spolupráce při řešení mimořádných případů na základě podnětů ostatních oddělení. 

 Spolupráce při auditech externích společností. 

 Spolupráce při schvalování účetní závěrky. 

 Vypracování Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro KÚ LK a MFČR. 

 Vypracování roční zprávy o kvalitě VKS dle § 31 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě. 
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Oddělení právní a veřejných zakázek 

Samostatné právní oddělení vzniklo v rámci městského úřadu v roce 2000, v roce 2008 pod 

něj bylo začleněno exekuční oddělení. V roce 2011 bylo sloučeno s oddělením veřejných 

zakázek a vzniklo oddělení právní a veřejných zakázek. Jedná se o samostatně stojící oddělení 

spadající pod primátora města a poskytující právní servis celému úřadu, orgánům města a 

městským organizacím. Zabývá se zejména přípravou městských smluv a obecně závazných 

vyhlášek, nařízení, dále zastupováním města u soudů všech stupňů, v insolvenčních a jiných 

řízeních. Důležitou náplní práce oddělení je vymáhání pohledávek, a to jak ze samosprávné 

působnosti (nájemné, plnění ze smluv), tak i z výkonu státní správy (vymáhání pokut a 

daňových nedoplatků).  

Další významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. Celkem bylo v roce 

2018 vyhlášeno šedesát pět (65) zadávacích řízení. Šedesát (60) zadávacích řízení bylo 

administrováno a soutěženo oddělením právním a veřejných zakázek. Externí společnosti 

administrovaly v roce 2018 tři zadávací řízení na dodávku vzduchotechniky do mateřských 

škol ve zjednodušeném podlimitním řízení (u těchto zajišťoval externí administrátor 

v souběhu i žádost o příslušnou dotaci z OPŽP) a dále zadávací řízení na dodávku plynu a 

elektrické energie, tyto dvě zakázky byly soutěženy formou otevřeného nadlimitního řízení 

z pozice centrálního zadavatele se závěrečnou elektronickou aukcí. Dále oddělení právní a 

veřejných zakázek informace o vyhlášených výběrových řízení uveřejňuje na Portále 

veřejných zakázek (www.verejnyportal.cz) a na Profilu zadavatele, kterým je webová adresa 

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou rovněž 

v souladu se zákonem zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek www.isvzus.cz. 

Tabulkový počet pracovníků právního oddělení je 6. 

Celkový přehled 

Soudní spory evidované k 31. 12. 2018                             592 

Úkony vůči soudu v roce 2018 74 

- z toho žalob                                3 

Počet schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu 

oddělení v roce 2018 
5 

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2018 0 

Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených 1023 

Sekce exekuce 

Vyrozumění o daňovém nedoplatku v roce 2018 911 

Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2018 46 

Rozhodnutí o zrušení splátek v roce 2018 17 

Počet případů předaných exekutorům v roce 2018 289 

Počet případů předaných celní správě v roce 2018 1277 

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení  3 

Přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí 8 
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Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2018 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Platební 

rozkaz. 
1 1 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 

§ 260 1 0 2 5 2 2 0 0 30 17 0 0 

Výkon 

rozhodnutí, 

žaloby -

nepeněžité 

plnění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Výkon 

rozhodnutí 

– peněžité 

plnění 

0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 3 

Celkem 2 2 2 5 2 2 0 1 33 21 1 3 

Přehled ústních jednání u soudu v r. 2018 

Měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  1 2 2 2 4 3 0 5 1 3 2 1 

Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2018 

Měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 

Seznam zakázek od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (limity v Kč bez DPH) 

VZ – veřejná zakázka, 

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu (není třeba postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, avšak musí 

být zachovány jeho základní principy – transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. 

PaVZ bylo povinno postupovat v souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 26/2016).   

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. 

 

Druh 

výběrového 

řízení 

VZMR I. VZMR II. 
Uzavřená 

výzva 

Zjednodušené 

podlimitní 

řízení 

Otevřené 

nadlimitní 

řízení 

Jednací 

řízení bez 

uveřejnění 

Limit pro 

dodávky a 

služby 

200 tis. – 

1 mil. 

1 mil. – 

2 mil. 
200 tis. – 

2 mil. 
2 mil. – 5,9 mil. nad 5,9 mil. od 2 mil. 

Limit pro 

stavební 

zakázky 

200 tis. – 

1 mil. 

1 mil. – 

6 mil. 
- 6 mil. – 10 mil. nad 149 mil. od 6 mil. 

Počet 19 14 6 23 2 1 
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Oddělení krizového řízení 

Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému 

připravovat město a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) na mimořádné 

události a řešení krizových situací, dále zajistit ochranu před následky povodní, zajistit činnost 

bezpečnostní rady, krizového štábu a povodňových komisí Jablonce nad Nisou, zajišťovat ochranu 

obyvatelstva včetně případné evakuace a nouzového přežití a informování obyvatelstva. Oddělení 

zajišťuje akceschopnost tří jednotek Sboru dobrovolných hasičů (Kokonín, Jablonecké Paseky a 

Proseč) a plnění úkolů města na úseku obrany státu a jeho území. Odpovídá za přípravu a realizaci 

dotačních akcí z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v jednotlivých letech. 

Z některých činností oddělení v roce 2018 

 aktualizace Havarijního plánu Libereckého kraje, resp. částí vztahujících se k ORP Jablonec 

nad Nisou; 

 aktualizace Plánu nezbytných dodávek a Plánu regulačních opatření; 

 zahájení souhrnné aktualizace Krizového plánu ORP Jablonec nad Nisou; 

 aktualizace digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., města a ORP; 

 v součinnosti se starosty obcí zajištění připravenosti obcí na mimořádné události, opatření 

k nouzovému přežití obyvatel, k ochraně před povodněmi; 

 školení krizového štábu a povodňových orgánů; 

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území ohrožených 

přirozenou povodní (v součinnosti s vodoprávním úřadem MMJN); 

 rekonstrukce odkanalizování hasičských zbrojnic v Kokoníně a Proseči n. N. 

 zpracování žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2018 a jejich 

realizace (např. pokračování programu Asistent prevence kriminality, zlepšení programového 

vybavení Městského kamerového dohlížecího systému, osvětlení rizikové lokality – Bílá Nisa 

apod.); 

 zajištění podmínek pro činnost Komise prevence kriminality a její pracovní skupiny, příprava 

podkladů a dokumentace činnosti; 

 prostřednictvím Vodní záchranné služby ČČK zajišťování bezpečnosti návštěvníků vodní 

nádrže Mšeno; 

 organizace, příprava a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce   

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje, materiálně a technicky zabezpečuje Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce v Jabloneckých Pasekách, Kokoníně a Proseči n. N., které jsou zařazeny do 

kategorií JPO III/2 a JPO III/1. Jednotky PO jsou akceschopné a členové jednotek se pravidelně 

zúčastňují odborných příprav. 

Jednotky PO jsou také předurčenými jednotkami ke specializovaným zásahům, jako jsou dopravní 

nehody, zásah na vodní hladině, odstraňování následků po větrných smrštích a sněhových kalamitách, 

po únicích nebezpečných látek a při zásobování vaku pod vrtulníkem vodou.  

S pomocí Dotačního fondu Libereckého kraje pokračovalo dovybavení jednotek věcnými prostředky, 

které se ve sledovaném období zaměřily na nákup věcných a ochranných prostředků  požární ochrany 

pro všechny JSDHO zřizované statutárním městem. Dále proběhly interiérové úpravy v hasičských 

zbrojnicích a nákupy technického charakteru jako byl nákup pneumatik na CAS 24 či oprava 

sociálního zařízení a šatny; apod. Celkem bylo na tento nákup vynaloženo 717 tisíc Kč. Celkem bylo 

za zakoupené vybavení v rámci dotace vynaloženo 518.064,- Kč a z toho Liberecký kraj poskytl dotaci 

ve výši 305 tis. Kč na rozvoj jednotek PO v Jablonci nad Nisou. 
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Počet zásahů jednotek  

Jednotka / rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jablonecké Paseky 31 32 36 66 64 74 

Kokonín 19 13 9 16 13 11 

Proseč n. N. 7 17 14 17 18 20 

Celkem 57 62 59 99 95 105 
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Městská policie  

Ředitel Mgr. Luboš Raisner 

Ke dni 31. 12. 2018 měla Městská policie Jablonec nad Nisou 48 strážníků, jednoho civilního 

zaměstnance a v rámci Městského programu prevence kriminality také dva asistenty prevence 

kriminality.  

Prevence kriminality 

V rámci prevence kriminality pořádala městská policie v roce 2018 především besedy a přednášky 

určené dětem v mateřských školách, žákům základních škol (5. a 7. ročníky) a studentům středních 

škol a učilišť. Ve vytipovaných problémových lokalitách působili v období celého roku asistenti 

prevence kriminality. 

 mateřské školy, celkem 27 besed s účastí 1 505 dětí; 

 základní školy (5. a 7. ročníky), 35 besed s účastí 882 žáků; 

 střední školy a učiliště (1. ročník), 5 besed s účastí 210 studentů. 

Strážníci - okrskáři pokračovali v projektu Police-Labelling ve všech sedmi okrscích města Jablonce 

nad Nisou. K 31. 12. 2018 bylo do databáze MP po aktualizaci údajů zaneseno 411 objektů.  

Dětské dopravní hřiště (DDH) 

MP pořádala dopravní výchovu pro žáky základních škol na Dětském dopravním hřišti (DDH) v ulici 

Podskalí v Jablonci n. N. Během školního roku probíhala systematická výuka žáků 4. tříd dle 

tematického plánu dopravní výchovy vydaného Ministerstvem dopravy ČR, kterou absolvovalo 3 246 

žáků 4. tříd. Celkem v roce 2018 navštívilo DDH, včetně prázdninového provozu, 5 951 osob. 

Další činnost MP 

 Městská policie se zabývala 12 444 událostmi.  

 Strážníci řešili 6 468 přestupků a udělili při nich 4 154 příkazů na místě pokutou v celkové 

hodnotě 1 796 495 Kč. 

 278 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce. 

 14 % přestupků bylo řešeno napomenutím a 1 408 přestupků strážníci předali k dalšímu řízení. 

 Tzv. botička (TPZOV) za porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebyla použita 

v žádném případě. 

 Bylo zadrženo 36 osob podezřelých ze spáchání trestného činu.  

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 1 215 skutků, záznam 26x využila Policie 

ČR a 84x správní orgán. 

 Ve 132 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.  

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 38 vraků vozidel. 

Podrobnější informace jsou k dispozici ve Zprávě o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 

rok 2018, která je umístěná na www.mestojablonec.cz. 

Ročenka 2018 35 Jablonec nad Nisou

http://www.mestojablonec.cz/


2. Odbor správní  
 

 

oddělení správních agend 

 

oddělení dopravně správních agend 

 

oddělení matriky a ověřování 

 

živnostenský úřad 

 

oddělení přestupků  
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Oddělení správních agend 

Zajišťuje objednávání pomocí SMS a e-mailu na všechny agendy a MV zpětně vyrozumívá o 

vyzvednutí nových občanských průkazů a cestovních dokladů. 

Úřední hodiny má každý den (pondělí-pátek) a první sobotu v měsíci. 

 

Úkon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Změna trvalého pobytu v rámci okresu  2 103 2 569 2 024 1 659 2 788 2 554 

Zrušení trvalého pobytu  158 172 105 100 82 99 

Přihlášení z jiného okresu  1 064 1 096 898 985 937 816 

Odhlášení mimo okres  779 893 937 860 879 905 

Vydáno občanských průkazů se strojově 

čitelnou zónou (SČZ)  
8 243 9 190 9 740 8 698 8 422 7 523 

Vydáno občanských průkazů bez SČZ  165 141 112 154 152 - 

Vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové) 3 378 4 047 4 361 4 064 4 972 4 029 

Vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené)  163 172 146 - - - 

 

 

Oddělení dopravně správních agend 

Od 1. 7. 2007 objednávalo oddělení u Ministerstva dopravy ČR paměťové karty vozidel, paměťové 

servisní karty a paměťové karty řidičů. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

registrovaní řidiči 34 379 34 860 35 180 34 964 34 113 34 066  33 720 33 996 

změny v registru řidičů  54 093 47 740 83 897 59 014 61 408 58 333 68 490 65 133 

z toho vydáno ŘP 

(vč. mezinárodních ŘP)  
2 274 2 836 6 192 3 493 4 823 4 331 5 738 5 303 

zkouška způsobilosti 

u nových řidičů  
418 468 429 497 499 612 650 625 

registrovaná vozidla  51 923 51 187 53 427 55 177 56 809 58 980 61 346 63 996 

změny v registru vozidel  15 974 17 807 17 796 17 213 21 943 17 204 19 347 26 060 

z toho změny 

provozovatelů/vlastníků 

vozidel  

8 718 7 221 8 325 8 023 6 516 6 783 6 907 8 557 

schválená technická 

způsobilost vč. dovozů  
770 774 809 848 23 11 14 11 
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Oddělení matriky a ověřování 

Druh činnosti matriční úřad 2015 2016 2017 2018 

narození 1 366 1 588 1 471 1 498 

sňatky 180 189 206 233 

úmrtí 531 520 559 556 

druhopisy matričních dokladů 1 375 1 311 1 363 1 367 

správní řízení (změny jmen a příjmení, ostatní SŘ) 31 43 46 48 

zápisy o určení otcovství 400 416 455 406 

dodatečné záznamy do matričních knih 502 505 582 555 

vysvědčení o právní způsobilosti 16 27 20 12 

osvědčení k církevnímu sňatku 6 17 15 14 

zvláštní matrika Brno - zápisy 49 37 69 61 

osvojení 2 5 7 3 

veřejná listina o identifikaci - 23 58 23 

 

Úřední ověřování podpisů a listin 2015 2016 2017 2018 

ověřování podpisů a listin – úřad celkem 13 311 13 281 11 707 11 284 

- z toho ISM (od r. 2015 samostatně) 11 222 11 634 10 769 9 953 

- z toho odbor správní, oddělení matriky a ověřování   1590 724 647 606 

- z toho odbor stavební a životního prostředí - SÚ 43 78 38 49 

- z toho asistentka primátora 67 117 44 40 

- z toho asistentky náměstků primátora 0 686 24 20 

- z toho právní oddělení 389 42 185 407 
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Živnostenský úřad 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evidováno 

podnikatelů  
16 913  17 255 17 314 17 594 17 862 18 159 18 485 18 862 

Počet nově 

vzniklých 

živnostenských 

oprávnění* 

798       711 680 913 565 636 588 641 

Zrušeno 

živnostenských 

oprávnění*  

299 332 356 388 343 315 341 254 

Provedeno změn 

v živnostenských 

oprávněních  

3 061 2 064 2 435 2 608 1 759 2 127 1 733 1563 

Poskytnuto výpisů 

ze živnostenského 

rejstříku  

382 322 221 150 105 106 40 65 

Vedeno správních 

řízení  
474 506 718 896 477 475 484 369 

Provedeno 

kontrolních 

zjištění  

588 590 559 502 525 598 633 501 

Počet 

registrovaných ** 

zemědělských 

podnikatelů  

76 76 79 79 98 97 103 103 

 

* Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze živnostenského 

rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

** K 1. 5. 2009 zanikla  osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona 

č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona 

č. 455/1991 Sb. 
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Oddělení přestupků 

 Přijímá oznámení fyzických a právnických osob o přestupku (příp. správním deliktu). 

 Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění (od 1. 7. 2017 

dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), např. přestupky v 

dopravě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku atd. (blokově – 

příkazem na místě, příkazem, ve správním řízení). 

 Projednává přestupky a správní delikty dle některých zákonů (např. zákon č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zákon č. 361/2000 Sb., 

o silničním provozu, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích v platném znění, apod.). 

 Zpracovává podklady pro vymáhání pokut pro odbor ekonomiky. 

 Vede rejstřík přestupků. 

 Rozhoduje o zadržení řidičského průkazu. 

 Rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce (trestu) zákazu činnosti. 

 Zaměřuje se na přestupky vykazující znaky domácího násilí a přestupky mladistvých. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

celkem projednáno přestupků  1 054 945 938 1 150 1 375 

rozhodnuto ve správním řízení (včetně příkazu)  668 600 561 731 970 

vyřešeno příkazem na místě (dříve blokově)  386 345 377 419 405 

odložení věci  1 241 1186 1030 1 073 1 056 

postoupeno, předání věci  78 53 60 72 123 

zastaveno  27 28 30 42 34 

nezpracované přestupky přecházející do 

následujícího roku  
272 259 377 682 165 

ve sledovaném roce uloženo na pokutách (v Kč)  3 852 200 3 360 100 3 301200 3 420 100 5 649 100 

rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku trestu 

ve správním řízení  
50 64 63 62 59 

rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu  79 55 58 55 29 

přestupky vykazující znaky domácího násilí – 

oznámeno 
72 76 80 81 105 

přestupek – objektivní odpovědnost 

provozovatele vozidla (dříve správní delikt) 
485 480 477 654 419 
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3. Odbor stavební a životního prostředí 
 

 

stavební úřad 

 

oddělení dopravní a silniční 

 

oddělení životního prostředí a státní památkové péče 
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Stavební úřad 

Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu v letech 2014-2018 

Úkon 2014 2015 2016 2017 2018 

územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 183 182 192 187 120 

územní řízení – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
217 162 181 221 168 

povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 253 261 235 250 243 

povolení stavby – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
120 105 86 99 133 

užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 84 65 57 37 51 

užívání stavby – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
623 266 327 294 291 

odstraňování staveb – počet vydaných rozhodnutí 7 12 9 9 28 

odstraňování staveb – správní úkony, které 

nejsou rozhodnutím 
17 26 4 33 32 

jiná řízení a opatření – počet vydaných 

rozhodnutí 
372 384 430 374 257 

jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 585 703 681 606 586 

dohled 69 79 58 49 0 

sankce 25 18 14 16 18 

odvolání – celkový počet podaných odvolání 53 30 24 19 25 

počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí  

+ autoremedura 
44 22 12 9 14 

počet zrušených rozhodnutí 9 8 12 10 11 

celkový počet vydaných rozhodnutí 1 114 538 507 502 717 

celkový počet ohlášení a právních úkonů, které 

nejsou rozhodnutím 
1 631 638 677 696 629 
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Oddělení dopravní a silniční 

Přehled počtu správních řízení v letech 2010 až 2018 (dle data podání) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

správní řízení 

celkem 
808 722 732 856 856 822 832 970 1 058 

z toho:          

zvláštní užívání 

a uzávěry 
625  561 554 560 579 558 599 636 664 

povolení sjezdů 70 74 75 60 68 74 77 73 71 

stavební řízení 17 22 18 39 69 54 56 45 57 

licence MHD 35 1 18 27 2 3 3 2 6 

schválení 

jízdních řádů 
49 22 35 74 52 59 37 34 51 

výjimka 

z ochranného 

pásma 

1 2 1 6 1 2 0 2 1 

osvědčení taxi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

rozhodnutí dle 

zákona 

o informacích 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

vystavení 

průkazu taxi 
x 27 12 47 57 49 60 29 92 

ostatní 11 12 18 43 28 23 x 119 116 
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Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 

1. Ochrana přírody a krajiny 

V roce 2018 byly ošetřeny tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 

 Prameništní rašeliniště – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Horní Černá Studnice – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Květnatá louka na Horní Černé Studnici – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Louky pod Kynastem – k. ú. Jablonecké Paseky a k. ú. Nová Ves n. N. 

 Líska Košovy – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 

 Vápencový kopeček Rydvaltice - k. ú. Pelíkovice 

 Mokřadní louka v Maršovicích – k. ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou 

 Kříž v Lukách – k. ú. Proseč nad Nisou 

 

Ošetření významných krajinných prvků 

 2014 2015 2016 2017 2018 

dotace v rámci Programu péče o 

krajinu 
88 094 99 831 142 259 105 615 125 831 

vlastní náklady 52 236 32 219 18 899 43 864 55 378 

celkem náklady (v Kč)  140 330 132 050 161 158 149 479 181 209 

 

Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku 

 2014 2015 2016 2017 2018 

celkem bylo ošetřeno 7 4 10 5 5 

dotace Operační program životní 

prostředí 
0 0 0 0 0 

vlastní náklady 83 021 91 760 154 300 119 300 110 625 

celkem náklady (v Kč) 83 021 91 760 154 300 119 300 110 625 

 

Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 

 2014 2015 2016 2017 2018 

celkový počet žádostí 103 126 171 221 209 

počet žadatelů, kterým bylo 

vyhověno 
97 123 162 208 185 

počet žadatelů, kterým nebylo 

vyhověno 
1 0 4 5 14 

počet žadatelů, kterým bylo 

vyhověno částečně 
5 3 5 8 10 
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2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

vydané souhlasy k odnětí 

pozemku ze zemědělského 

půdního fondu celkem 
181 151 108 107 112 106 83 225 72 

odňatá zemědělská půda 

celkem (ha) 
3,0758 3,4313 3,1333 2,2473 3,2427 5,136 1,7715 3,4603 2,638 

z toho pro bytovou 

výstavbu (ha) 
0,1685 1,295 1,1776 1,0126 0,5650 1,0858 1,1573 2,0445 1,896 

pro průmyslovou výstavbu 

(ha) 
 0,5428 0,9492 0,7411 1,0185 0,9403 0 0,2236 0,115 

pro dopravu a sítě (ha) 0,5848 0,8751 0,9210 0,3303 0,7980 0,5572 0,4772 1,0707 0,196 

pro vodní hospodářství (ha)  0,0195 0,0000 0,0158 0,0000 0,0000 0 0 0 

pro rekreaci a sport (ha) 0,558 0,2814 0,0328 0,0998 0,0831 0,0254 0,0585 0,0964 0,227 

pro ostatní účely (ha) 0,4362 0,4827 0,0457 0,0477 0,4781 2,5273 0,0782 0,0159 0,112 

3. Státní památková péče  

Ve správním území ORP se nachází celkem 223 nemovitých kulturních památek zapsaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V městské památkové zóně prohlášené vyhláškou 

Ministerstva kultury ČR se nachází 156 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR.  

a) Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2018 

Program regenerace městské památkové zóny – viz oddělení dotací.  

b) Státní finanční podpora 2018  

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu na r. 2018 příspěvek 457.000 Kč. Akce 

restaurování pamětního kříže (restřík. č. 14654/5-80) v obci Nová Ves nad Nisou, však nebyla 

realizována z důvodu nemožnosti realizace akce v krátkém časovém termínu od schválení dotace – 

finanční částka 100.000 Kč tak byla dle podmínek žadatelem vrácena Ministerstvu kultury. V rámci 

realizovaných akcí tak byla vyčerpána finanční částka 357.000,- Kč na obnovu tří kulturních památek: 

Pověřená obec Obec, kat. území Akce 
Dotace  

v tis. Kč 

Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolí 

ulici, na pozemku parc. č. 1686/4, v katastrálním 

území Jablonec nad Nisou (rejstřík. č. 38698/5-24) 

80 

Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou 

Výměna okenních a dveřních výplní za kopie 

stávajících na objektu Pražská č. p. 1528/18 na 

pozemku st. p. 1320 v katastrálním území Jablonec 

nad Nisou (rejstřík. č. 43843/5-5122 

187 

Lučany n. N. Lučany nad Nisou 

Obnova kostela Navštívení Pany Marie v Lučanech 

nad Nisou – restaurování původní šablonové 

výmalby, na pozemku st.p.č. 456 v katastrálním 

území Lučany nad Nisou (rejstřík. č. 11571/5-5767) 

90 
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4. Odbor územního a hospodářského rozvoje 
 

 

oddělení územního plánování 

 

oddělení investiční výstavby 

 

oddělení dotací 
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Oddělení územního plánování  

Pořizování územních plánů ORP Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov nad 

Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, Dalešice, Pulečný, Rádlo a 

Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně jejich změn. 

Pořizování územně analytických podkladů v rámci ORP Jablonec nad Nisou – Jablonec nad 

Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, 

Dalešice, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Oblast územního plánování 

V rámci nového Územního plánu (ÚP) Jablonec nad Nisou proběhlo: 

bylo zahájeno pořízení změny č. 1, 2 a 3. Pořizování Změny č. 1 bylo rozděleno na Změnu č. 1A a 

Změnu č. 1B. 

Předmětem Změny č. 1A je: 

 úprava rozsahu zastavitelných lokalit SC6.10 a VK.6 dle aktuální modifikace záměru na 

výstavbu polyfunkčního domu Raisova,  

 změna funkčního využití ploch bývalé administrativní části výrobního areálu Naveta včetně 

bezprostředně navazujícího okolí, ve kterých je provozována nerušící bižuterní výroba, s níž 

jsou s ohledem na umělecký charakter výrobků spojeny aktivity občanského vybavení 

kulturního, vzdělávacího i gastronomického charakteru, veřejného ubytování, případně 

bydlení zaměstnanců včetně dalších aktivit neslučitelných s charakterem ploch kategorie VS – 

plochy výroby a skladování, 

 vypuštění neexistující katastrované komunikace – západní část ulice Spádová (slepý úsek), a 

to s ohledem na konfiguraci terénu, stabilizované majetkové vztahy a záměr na sloučení 

pozemků do zastavitelných ploch pro bydlení, 

 vymezení ploch pro realizaci záměru na vybudování veřejného letního sportoviště s 

workautovou a crossfitovou konstrukcí spolu s arénou na spartan race a se společným 

zázemím, 

 redukce plochy pod podmínkou ÚS 15 – Bártlův vrch na smysluplný rozsah, a to s ohledem na 
částečnou konzumaci předmětných ploch pro funkci bydlení, 

 vymezení zastavitelné plochy kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace 

jako doplněk navrženého dopravního skeletu rozvojové lokality pro bydlení Rýnovice – sever, 

a to v návaznosti na stávající ulici Selskou, 

 úprava textové části výroku ÚP Jablonec nad Nisou v oblasti zpřesnění problematiky 

odkanalizování, zpřesnění pojmu podkroví a ustupující podlaží, zpřesnění definice min. 

velikosti pozemků v plochách stabilizovaných, zpřesnění možnosti umisťování TI a DI 

v plochách nezastavěných, zpřesnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití - plochy  nezastavitelné a nezastavěné, zpřesnění definice mobilních domů, doplnění 

oprávněné osoby k předkupnímu právu pro statutární město Jablonec nad Nisou, upřesnění a 

aktualizace rozsahu vymezeného předkupního práva, 

 transformace koridoru územní rezervy kanalizačního řadu Kokonín UR10 do návrhové trasy.   

 

Předmětem Změny č. 1B je: 

 vymezení zastavitelné plochy kategorie OS1 – plocha občanského vybavení – sport a rekreace 

na části pozemku p.č. 1560/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou, umožňující realizaci záměru na 

vybudování Stanoviště vodní záchranné služby v jižní části Tajvanu v dotyku s vodním dílem 

Mšeno. 

Předmětem Změny č. 2 je vytvoření podmínek pro realizaci projektu Optimalizace stávající 

tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou s územními nároky vně stabilizovaných či rozvojových 
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ploch kategorie DD – plochy dopravní infrastruktury – drážní, a to dle aktualizované projektové 

dokumentace. 

Předmětem Změny č. 3 je úprava rozsahu Regulačního plánu RP5 a vymezení institutu VPS pro 

projekt Úprava místní komunikace ul. Horní, Proseč nad Nisou, změna funkčního využití 

zastavitelných ploch a ploch zastavěného území podél ulice Ladova, a to z ploch kategorie SM4 – 

plochy smíšené městské, SO4 – plochy smíšené městské – kapacitní a BM4 – plochy bydlení - 

městské na plochy kategorie BM2 – plochy bydlení městské a změna funkčního vymezení ploch ve 

prospěch ploch kategorie BM2 – plochy bydlení městského – ul. 9. května, Mšeno n. N. 

Bylo zahájeno pořízení územních studií ÚS4 – Širší centrum, ÚS5 - Rýnovice – u vodojemu, ÚS9 – 

Horní Proseč – západ a ÚS 20 – Podlesí. 

 

Byly pořízeny a v databázi územně plánovací činnosti zaevidovány územní studie ÚS19 - Průmyslová 

zóna Rýnovice – jih, ÚS22 - Průmyslová zóna Rýnovice – východ a ÚS23 - Průmyslová zóna 

Rýnovice - západ. 

 

Zajištěno zpracování aktualizace dokumentu Program regenerace městské památkové zóny Jablonec 

nad Nisou pro roky 2019-2023. 

 

Bylo zajištěno měření hluku v mimopracovním prostředí, a to na 10 vytipovaných zájmových 

lokalitách v šesti měřících dnech s cílem posouzení akustické situace vybraných míst v katastru města 

Jablonec nad Nisou. Měření proběhlo ve dvou etapách, z čehož první etapa mapovala hladinu hluku 

v daných bodech před otevřením tzv. severního dopravního spojení měst Jablonec nad Nisou a Liberec 

a druhá etapa po otevření tohoto dopravního spojení. Na určených místech byla navíc vyhodnocena 

intenzita dopravy. 

 

V rámci územně plánovací činnosti v ORP Jablonec nad Nisou proběhlo: 

 byl vydán nový ÚP Janov nad Nisou (19.9.2018),  

 bylo zahájeno pořízení územní studie U.26 k ÚP Janov nad Nisou, 

 pořizovaly se změny Územního plánu Bedřichov č. 1, 2 a 3.  

 probíhalo zpracování zpráv o uplatňování Územních plánů Rádlo, Rychnov u Jablonce nad 

Nisou, Pulečný a Bedřichov. 

 

Oblast pořizování územně analytických podkladů 

Byla prováděna průběžná aktualizace dat Územně analytických podkladů, a to od poskytovatelů dat i 

z vlastního šetření. Dále byla do Územně analytických podkladů zapracována data z nově vydaného 

Územního plánu Jablonec nad Nisou a Územního plánu Janov nad Nisou. Byl přepracován datový 

sklad na základě novely stavebního zákona a vyhlášky. 
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Oddělení investiční výstavby 

Investiční akce 

 

Ul. U Lesa - komunikace 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 213 779,00 Kč 

 Termín zahájení: 05/2018 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Rekonstrukce části komunikace a dostavba té části, kde se čekalo na dokončení 

výstavby všech rodinných domů. 

 

Nízkoprahové centrum „Kruháč“ 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 6 662 839,09 Kč 

 Termín zahájení: 05//2018 

 Termín dokončení: 11/2018 

 Popis akce: Stavební úpravy objektu Centra terénních a ambulantních služeb „Kruháč“ v ul. 

5. května, jejichž cílem je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb v tomto sociálním 

zařízení. Jedná se o dotační akci v rámci IPRÚ. 

 

Radnice – obnova fasády - jižní a východní strana 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 5 139 985,00 Kč  

 Termín zahájení: 06/2017 

 Termín dokončení: 07/2018 

 Popis akce: Dokončení obnovy jižní a východní fasády budovy radnice, která byla zahájena 

v roce 2017. 

 

Radnice - hromosvod 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 023 740,00 Kč 

 Termín zahájení: 05/2018 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Instalace nového hromosvodu na objekt věže radnice. 

 

Radnice – obnova fasády – severní strana 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 219 437,00 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 07/2019 

 Popis akce: Pokračování obnovy fasády budovy radnice realizací severní části. 
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Ul. Arbesova – splašková kanalizace 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 11 574 004,94 Kč 

 Termín zahájení: 04/2018 

 Termín dokončení: 10/2018 

 Popis akce: Výstavba splaškové kanalizace v ulici Arbesova a zároveň i výměna všech 

vodovodních řadů v této ulici, a to ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, 

a.s. 

 

Ul. Sokolí – sportovní areál 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 21 190 557,79 Kč 

 Termín zahájení: 08/2017 

 Termín dokončení: 08/2018 

 Popis akce: Realizace sportovního areálu pro potřeby ZŠ 5. května, tak i pro veřejnost.  

 

Ul. Nový Svět - komunikace 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 316 462,80 Kč 

 Termín zahájení: 08/2017 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Rekonstrukce komunikace Nový Svět, která byla poškozena povodněmi v roce 

2009. 

 

Ul. Vrkoslavická - komunikace 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 233 379,16 Kč 

 Termín zahájení: 06/2017 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Výstavba opěrné zdi a odvodňovacího systému s vyvedením do nové dešťové 

kanalizace.  Přívalové deště v srpnu 2013 poškodily stabilitu části místní komunikace 

Vrkoslavická, takže se jednalo o odstranění havarijního stavu. Akce byla zahájena v roce 2017 

a v roce 2018 byla dokončena. 

 

Ul. Na Palouku – splašková kanalizace 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 215 530,00 Kč 

 Termín zahájení: 08/2018 

 Termín dokončení: 09/2019 

 Popis akce: Stavba splaškové kanalizace v ulici U Zahradnictví a Na Palouku, která zajistí 

ekologickou likvidaci splaškových vod v dané lokalitě, která se nachází v ochranném pásmu 

Vratislavické kyselky a neumožňuje výstavbu malých domácích čistíren odpadních vod. 

 

Cyklotrasa Odra - Nisa 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 326 819,22 Kč 

 Termín zahájení: 08/2017 

 Termín dokončení: 10/2018  

 Popis akce: Dokončení realizace jedné z etap výstavby cyklotrasy Odra – Nisa. Jedná se 

o úsek v ulici U Nisy. 
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Ul. Na Šumavě 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 9 737 465,73 Kč 

 Termín zahájení: 06/2018 

 Termín dokončení: 11/2018 

 Popis akce: Realizace rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v ul. Na 

Šumavě. Ve spolupráci s SVS, a.s,. a Innogy, s.r.o., proběhla též rekonstrukce kanalizace a 

plynovodu. 

 

MŠ Nová Pasířská 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 3 084 495,29 Kč 

 Termín zahájení: 10/2018 

 Termín dokončení: přechod do r. 2019 

 Popis akce: Přestavba pavilonu školníka na 1 třídu předškolních dětí, včetně propojovacího 

krčku pro převážení obědů, odkanalizování areálu, oprava komunikací, úprava zeleně a 

umístění a přemístění herních prvků. Jedná se o dotační akci v rámci IPRÚ. 

 

DPS Palackého 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 5 109 166,89 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 10/2019 

 Popis akce: Zateplení objektu DPS Palackého včetně výměny oken, dveří, balkonů a 

odstranění azbestu. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního 

prostředí. 

 

Památník Tyršovy sady 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 3 265 570,00 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 10/2018 

 Popis akce: Odstranění havarijního stavu památníku. 

 

ZŠ Liberecká a Mozartova – ZŠ Mozartova 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 9 883 332,65 Kč 

 Termín zahájení: 06/2018 

 Termín dokončení: 11/2018 

 Popis akce: Modernizace učebny chemie a informačních technologií včetně nového vybavení 

a pořízení PC. Zároveň bylo rekonstruováno atrium, kde vznikla venkovní učebna přírodopisu. 

Jedná se o dotační akci v rámci IPRÚ. 

 

ZŠ Liberecká - družina 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 11 238 156,89 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 11/2018 

 Popis akce: V roce 2017 proběhla demolice rodinného domku školníka a na jeho místě byla 

vybudována kontejnerovým systémem školní družina pro dvě třídy.  

 

Ročenka 2018 51 Jablonec nad Nisou



ZŠ Mozartova – bezbariérové WC 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 866 196,00 Kč 

 Termín zahájení: 06/2018 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Vybudování bezbariérového WC v patře základní školy, kde došlo k modernizaci 

učeben. 

 

ZŠ Na Šumavě – zateplení II. etapa 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 17 846 704,74 Kč 

 Termín zahájení: 06/2018 

 Termín dokončení: 10/2018 

 Popis akce: Zateplení objektů jídelny, tělocvičny a šaten, výměna oken a dveří v objektech 

jídelny a šaten, výměna střešní krytiny na jídelně a tělocvičně, další drobné klempířské a 

zámečnické práce. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního 

prostředí. 

 

MŠ Mechová – vzduchotechnika 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 354 530,45 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 09/2018 

 Popis akce: Realizace rekuperace u nově v předchozích letech zateplovaných objektů 

mateřských škol. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí. 

 

MŠ Josefa Hory - vzduchotechnika 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 354 530,45 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 09/2018 

 Popis akce: Realizace rekuperace u nově v předchozích letech zateplovaných objektů 

mateřských škol. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí. 

 

MŠ Dolní - vzduchotechnika 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 180 910,26 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 09/2018 

 Popis akce: Realizace rekuperace u nově v předchozích letech zateplovaných objektů 

mateřských škol. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí. 

 

ZŠ Na Šumavě – vzduchotechnika kuchyně a jídelny 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 611 346,45 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: 09/2018 

 Popis akce: Rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně a kuchyni ZŠ Na Šumavě. 
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Odkanalizování lokality nám. B. Němcové 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 534 130,00 Kč 

 Termín zahájení: 07/2018 

 Termín dokončení: přechod do r. 2019 

 Popis akce: Zahájení I. etapy výstavby dešťové kanalizace v této lokalitě. Ve spolupráci 

s SVS, a.s., a Innogy, s.r.o., bude dále provedena kompletní výměna splaškové kanalizace a 

vodovodu (SVS, a.s.) a rekonstrukce plynovodu (Innogy, s.r.o.). 

 

Radnice – interiér věže 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 186 137,00 Kč 

 Termín zahájení: 05/2018 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Úprava interiéru věže radnice. 

 

Úpravy okolí přehrady - schodiště 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 189 426,00 Kč 

 Termín zahájení: 06/2018 

 Termín dokončení: 06/2018 

 Popis akce: Realizace přístupového schodiště k jablonecké přehradě. 

 

Zeď ul. Pod Baštou 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 246 098,00 Kč 

 Popis akce: Oprava zdi v ul. Pod Baštou - odborné posouzení, vrty, zkoušky a vypracování 

komplexního návrhu opravy této opěrné zdi. 

 

Ul. Čs. armády 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 996 072,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava akce, která řeší úpravu ulice, střídavě jednostranný chodník 

s integrovaným cyklopruhem, přeložku ulice Cihelná, rekonstrukci propojky do ulice 

Zemědělské, 2 autobusové zálivy, opěrné zdi, rekonstrukci VO, vyvolané přeložky 

inženýrských sítí, světelně řízenou křižovatku u f. ATREA, přechody pro chodce. 

 

Dopravní terminál 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 2 589 895,00 Kč 

 Popis akce: Příprava, zpracování soutěže a soutěž o návrh technického řešení Dopravního 

terminálu - prodloužení tramvajové tratě, podzemní parkoviště, autobusový terminál a lávka 

pro pěší. 

 

MŠ Montessori  

 Náklady na přípravu v roce 2018: 1 310 430,00 Kč 

 Popis akce: Projektová dokumentace pro řešení přístavby k objektu mateřské školy, jejíž cílem 

je navýšení počtu dětí, a zároveň řeší i dopravní závadu parkování rodičů v ulici Zámecká. 

Projekt je zařazen do IPRÚ. 
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MŠ Arbesova  

 Náklady na přípravu v roce 2018: 658 053,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava na stavbu kontejnerového typu objektu MŠ, která bude 

obsahovat dvě třídy. Součástí je i demolice stávajícího objektu.  

 

ZŠ Kokonín 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 1 287 017,00 Kč 

 Popis akce: Pokračování projektové přípravy akce, jejíž součástí je úprava zahrady u ZŠ 

Janáčkova na venkovní didaktickou učebnu s novým výukovým altánem, k objektu ZŠ 

Rychnovská čp. 216 bude přistavěna přístavba s novým šatnami, sociálním zařízením a 

dílnami. V hlavní budově bude místo bývalých šaten umístěna jazyková učebna.  Zároveň 

dojde k revitalizaci zahrady na školní pozemky. Projekt je zařazen do IPRÚ. 

 

Střelnice – JUDO aréna 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 679 630,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava nástavby 3.NP (judo arény) provozního objektu atletické haly 

a rekonstrukce 1. a 2. NP stávajícího objektu včetně vyřešení bezbariérovosti provozně 

spojených sousedních objektů. Na akci je požádáno o dotaci ve výši 18 mil. Kč z MŠMT.  

 

Cyklopruhy Palackého 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 383 269,00 Kč 

 Popis akce: Pokračování projektové přípravy akce, která řeší výstavbu cyklopruhů v hlavním 

dopravním pruhu, zbezpečnění přechodů pro chodce a novou světelnou signalizaci na 

křižovatkách ulic Palackého a U Přehrady a Palackého a Riegrova. 

 

Dešťová kanalizace centrum 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 380 196,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava řešící odvedení dešťových vod z části ulic Liberecká, Gen. 

Mrázka, Komenského, Průmyslová a Poštovní s připojením dešťových svodů přilehlých 

objektů a odvedením všech vod do retenční nádrže v ulici Budovatelů s přepadem do Lužické 

Nisy. 

 

Ul. U Přehrady 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 467 204,13 Kč 

 Popis akce: Úhrada zálohy na přeložky vedení NN, které jsou v majetku města, a které je 

potřeba provést pro budoucí realizaci dané akce. 

 

Ul. Průběžná - přeložka 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 389 620,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava, která řeší přeložku ulice Průběžná od vodní nádrže Mšeno 

směrem k fotbalovým hřištím, odklonění dopravy zůstane stávající komunikace podél 

přehrady jako klidová zóna s možností prodloužení in-line dráhy až na Tajvan. 
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Vnitroblok Anenská 

 Náklady na přípravu v roce 2018: 336 821,00 Kč 

 Popis akce: Projektová příprava, která řeší revitalizaci vnitrobloku Anenská, který je dnes 

nezpevněný a parkuje se zde zdarma „na divoko“. Zároveň dojde k propojení vnitrobloku 

schodištěm do ulice Soukenná. 

 

Dále proběhla projektová příprava pro dalších 35 investičních akcí v celkovém finančním objemu cca 

3 049 tis. Kč.  

 

Ostatní činnost oddělení investiční výstavby 

Do náplně oddělení patří také zajišťování uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných 

vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí. Těchto smluv bylo za rok 2018 vydáno celkem 156, vyjádření 

bylo za rok 2018 vydáno celkem 243. 
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Oddělení dotací 

A. Dotace Evropské unie 

Realizované a předložené projekty v roce 2018 

Investiční projekty 

 

 

 

 

 

 

 

Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou 

 Operační program Životní prostředí 

 Dotace EU: 2 972 879 Kč 

 Celkové náklady : 3 497 505 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v roce 2016, schválená byla v roce 2017. Na podzim roku 

2017 proběhla veřejná zakázka a koncem roku byla podepsána smlouva na dodávku 1 200 ks 

kompostérů. Předmětem projektu byla realizace opatření k předcházení vzniku odpadu na 

území města pořízením kompostérů a štěpkovače v roce 2018. Kompostéry jsou zapůjčeny 

zájemcům na základě smlouvy na dobu pěti let a po ukončení tohoto období budou převedeny 

do jejich vlastnictví. 

 

Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou  

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 Dotace EU: 2 218 930,08 Kč 

 Celkové náklady: 2 858 081,06 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v roce 2016. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení a byla 

uzavřena smlouva o dílo. Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018. Předmětem projektu 

byla výstavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Jablonci nad Nisou, 

a to v Soukenné ulici a v Rychnovské ulici, dále bylo pořízeno pět velkoobjemových 

kontejnerů na bioodpad. Podzemní kontejnery slouží ke shromažďování tříděného odpadu - 

oddělený sběr bílého a barevného skla, papíru a PET lahví. Pět nově pořízených 

velkoobjemových kontejnerů je určeno pro sběr bioodpadu. 

 

Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou  

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 Dotace EU: 3 548 981,56 Kč 

 Celkové náklady: 16 902 060,00 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2017. Předmětem projektu byla další etapa 

zateplování objektů ZŠ Šumava. V této etapě byly zatepleny tři objekty, a to tělocvična, 

jídelna a spojovací krček, ve kterém jsou umístěny šatny. V rámci projektu došlo k zateplení 

obvodového pláště, výměně okenních výplní a rekonstrukci střešního pláště. Cílem těchto 

úprav bylo snížení energetické náročnosti pavilonů tělocvičny, šatny a jídelny. 
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Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou  

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 Dotace EU: 9 626 696,28 Kč 

 Celkové náklady: 25 780 079,10 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2017. Realizace se uskuteční v letech 2018 až 

2019. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické 

náročnosti Domu pro seniory (DPS) v ulici Palackého 63 a 65 v Jablonci nad Nisou. Jedná se 

o zateplení fasády, podlah, střechy a odvětrání s rekuperací u společných prostor objektu. 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou 

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 Dotace EU: 2 599 161 Kč 

 Celkové náklady: 4 709 673 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Fyzická realizace začne v září 2019. Cílem 

revitalizace je co největší zpřírodnění vodní nádrže a její uvedení do provozuschopného stavu 

tak, aby mohla co nejlépe sloužit jako biotop vodních a na vodu vázaných živočichů a rostlin. 

Ukončení projektu je plánováno na říjen 2020. 

 

Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou 

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 Dotace EU: 1 118 780,63 Kč 

 Celkové náklady: 2 858 351,87 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2018. Fyzická realizace začne v září 2019 a potrvá 

do října 2020. Cílem projektu je vytvořit přírodě blízké prostředí a funkční biotop, který bude 

zároveň plnit i retenční funkci. Nově upravené koryto vodního toku v přirozeně meandrující 

trase zpomalí odtok vody z území a podpoří přirozené samočistící funkce toku, tůně a mokřad, 

což přispěje ke zvýšení biodiverzity tohoto území a ke zvýšení retenční kapacity. Mlatové 

cesty a cesty z kamenné rovnaniny tento prostor zpřístupní veřejnosti. 
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Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou  

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 Dotace EU: 10 480 410,02 Kč 

 Dotace ČR: 616 494,71 Kč 

 Celkové náklady: 13 825 664,43 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Fyzická realizace proběhla v roce 2018. Cílem 

projektu bylo vybudování a rozšíření zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a 

zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými 

skupinami. Aktivity projektu povedou k inkluzi sociálně vyloučených osob, osob ohrožených 

sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením: 

o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) ze sociálně vyloučeného prostředí. 

Tato sociální služba bude poskytována v 1. a 2. NP ambulantní i terénní formou.  

Zázemí zde naleznou jak klienti, tak pracovníci NZDM, kteří tuto službu poskytují. 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Zázemí zde naleznou klienti a 

pracovníci ambulantní i terénní formy této sociální služby. 

o Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pracovníci 

terénní formy pečovatelské služby naleznou zázemí ve 3. NP. 

 

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou  

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 Dotace EU: 12 403 194,16 Kč 

 Dotace ČR: 729 599,65 Kč 

 Celkové náklady: 20 565 076,64 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Projekt je rozdělen na dvě etapy. V rámci 1. 

etapy projektu Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, která proběhla v roce 2018, 

byly zmodernizovány: odborná učebna chemie včetně kabinetu a skladu a učebna IT. V atriu 

školy byla vybudována jedinečná venkovní učebna přírodních věd tzv. Geopark. V rámci 

řešení bezbariérovosti byla v atriu školy provedena vestavba výtahu. Realizace 2. etapy 

projektu Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou proběhne v roce 2019. Cílem 

projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v oblasti cizích jazyků, 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. 

Výsledkem projektu budou zmodernizované učebny na obou základních školách a 

bezbariérově přístupné budovy obou škol. 

 

Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 Dotace EU: 2 981 068,98 Kč 

 Dotace ČR: 175 357,00 Kč 

 Celkové náklady: 5 422 179,59 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost 

infrastruktury pro vzdělávání v oblasti přírodních věd na základní škole. Realizace projektu 

proběhne v průběhu roku 2019 a jeho výsledkem budou 2 zmodernizované učebny: chemie a 
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matematiky, fyziky a matematiky. V rámci projektu budou realizována také bezbariérová 

opatření (výtah, bezbariérové WC). Díky modernizaci učeben dojde ke zvýšení kvality výuky.  

 

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 Dotace EU: 19 479 413,33 Kč  

 Dotace ČR: 1 145 847,85 Kč 

 Celkové náklady: 38 271 956,45 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky a 

dostupnost infrastruktury pro vzdělávání ve dvou objektech ZŠ Kokonín – Rychnovská 216 a 

Janáčkova 42. Realizace projektu proběhne v letech 2019-2020. V objektu Rychnovská 216 

bude vybudována bezbariérová jazyková učebna vč. bezbariérových toalet, dále zde vznikne 

přístavba, ve které bude umístěna odborná učebna vč. skladu pro výuku předmětu pracovní 

činnosti (školní dílny), šatny a hygienické zázemí, šatny pro žáky a kabinet pro tělesnou 

výchovu.  V těsné blízkosti přístavby bude realizována moderní výuková zahrada vč. 

amfiteátru, který poslouží jako zázemí pro žáky v rámci výuky. V objektu Janáčkova 42 

vznikne venkovní učebna pro výuku přírodních věd, která bude zahrnovat altán vč. didaktické 

zahrady. Mimo výukový prostor vznikne dětské hřiště, ohniště, závětří a zpevněné plochy 

s možností parkování. Realizace této venkovní učebny proběhne v roce 2020. 

 

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 Dotace EU: 15 883 820 Kč  

 Dotace ČR: 934 342 Kč 

 Celkové náklady: 26 982 640 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v dubnu 2018. Fyzická realizace byla zahájena v srpnu 2018. 

 Cílem projektu je rozšíření nabídky volných míst v zařízení předškolní výchovy a vytvoření 

moderního prostředí pro potřeby předškolního vzdělávání. Pro tyto účely je rekonstruován 

nevyužívaný objekt v areálu MŠ. Dále bude v rámci projektu revitalizována zahrada a pro 

naplnění podmínky bezbariérovosti bude instalován výtah a opraveny zpevněné plochy. 

Rekonstruovaný objekt a stávající budovy mateřské školky budou propojeny dřevěným 

zastřešeným krčkem. Ukončení realizace je v srpnu 2019, s tím, že objekt bude od 1. 9. 2019 

k dispozici k nástupu 24 dětí. 

 

Modernizace MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou 

 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Dotace EU: 26 865 602 Kč  

 Dotace ČR: 1 580 330 Kč 

 Celkové náklady: 44 232 551 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena do individuální Výzvy IROP v říjnu 2018. Cílem projektu je 

navýšení kapacity MŠ Montessori, tak aby byl pokryt narůstající zájem o předškolní 

vzdělávání, a to vzhledem k legislativním úpravám i zvýšenému počtu nově narozených dětí 

v letech 2015-2017. Řešením daného problému je přístavba nového objektu a rekonstrukce 

stávající budovy. Současný stav budovy, která pochází z 20 let, je na hranici kapacitních 

možností a stavebně neodpovídá dnešním požadavkům na předškolní vzdělávání. 
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B. Dotace České republiky 

Realizované a předložené projekty v roce 2018 

Neinvestiční projekty 

 

Obnova památníku obětem 1. světové války - Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou   

 Ministerstvo obrany  

 Požadovaná dotace ČR: 2 284 941 Kč 

 Celkové náklady: 2 856 177 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena na Ministerstvo obrany v lednu 2017. Cílem projektu byla 

obnova všech stavebních částí památníku a instalace 20 pamětních desek z plastového bronzu 

se jmény obětí války, které se v minulosti ztratily. V 1. kole hodnocení pro rok 2018, které 

proběhlo v dubnu 2017, nebyla dotace poskytnuta. 

 Žádost o dotaci byla v roce 2018 zařazena do 2. kola hodnocení pro rok 2019. Vzhledem 

k tomu, že bylo pro město nezbytné realizovat obnovu památníku již v roce 2018, bylo od 

žádosti o dotaci odstoupeno. 

 

Jablonec nad Nisou – oprava pomníku obětem 1. světové války (Lukášov) 

 Ministerstvo obrany  

 Dotace ČR: 305 000 Kč 

 Celkové náklady: 382 000 Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena na Ministerstvo obrany v lednu 2018. Dotace byla městu 

přidělena v listopadu 2018. Cílem projektu je oprava pomníku obětem 1. světové války 

v Lukášově. Pomník se nacházel v parku, který vznikl napojením ulice Lukášovské na ulici 

Československé armády. V parku se dodnes nachází základy, trámoví a spodní základový sokl 

pomníku. Pomník se po 2. světové válce stal obětí protiněmeckých nálad. Tělo pomníku a 

hlavice existují dodnes a jsou od roku 2005 umístěné v parku Generála Mrázka v centru 

Jablonce nad Nisou. Tento pomník je zasvěcený bojovníkům za svobodu vlasti 1938-1945 a 

obětem bezpráví 1948-1989. Torzo, resp. nově využité tělo a hlavice, posloužilo pro přesné 

stanovení rozměrů hlavice a těla, které budou nově vyrobeny a osazeny v lukášovském parku. 

Akce bude realizována v roce 2019.  

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

na rok 2018  

 Ministerstvo kultury 

 Dotace ČR: 1 695 000 Kč 

 Celkové náklady: 4 505 299 Kč 

 Finanční kvóta byla městu poskytnuta na realizaci obnovy šesti kulturních památek v MPZ 

Jablonec nad Nisou v roce 2018:  

o Kostel Povýšení sv. Kříže č. p. 1560, Husova 2: oprava omítek a výmalba v kruchtě,  

v podkruchtí a vstupu a další související práce. 

o Dům č. p. 1812, Mlýnská 2: výměna oken severní a východní fasády domu a další 

související práce. 

o Dům č. p. 191, U Zeleného stromu 1: oprava střechy - tesařské konstrukce, 

pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce. 

o Dům č. p. 1971, Korejská 17: obnova čelní fasády - oprava omítek včetně štukových 

prvků fasády, fasádní nátěr a další související práce. 

o Dům č. p. 375, Podhorská 23: výměna 15 ks špaletových oken a další související 

práce. 
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o Vila č. p. 977, V Nivách 10: obnova JZ fasády - oprava omítek včetně štukových 

prvků fasády, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce. 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

na rok 2019  

 Ministerstvo kultury 

 Požadovaná dotace ČR: 10 733 000 Kč 

 Celkové náklady: 21 469 000 Kč 

 Město předložilo v listopadu 2018 na Ministerstvo kultury Anketní dotazník pro rok 2019, 

který obsahoval 8 připravených akcí obnovy níže uvedených kulturních památek v MPZ 

Jablonec nad Nisou:  

o Vila č. p. 1581, Lípová 7: oprava dvorní fasády - provedení nové omítky a repase 

oken. 

o Městský dům č. p. 1232, Podhorská 65: oprava střešní krytiny vč. klempířských prací. 

o Městský dům č. p. 1971, Korejská 17: oprava východní a západní fasády domu vč. 

klempířských prací. 

o Kostel Povýšení sv. Kříže - starokatolický č. p. 1560, Husova 2: výmalba spojovacího 

schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou. 

o Městský dům č. p. 375, Podhorská 23: výměna oken v podkroví a štítové stěně. 

o Vila č. p. 977, V Nivách 10: oprava jihovýchodní strany fasády včetně nátěru vnějších 

omítek  

a doplnění štukových ornamentů a obnova 3 ks vstupních dveří. 

o Městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2: oprava střechy vč. klempířských prací. 

o Městský dům č. p. 489, Mírové náměstí 15: oprava fasády a fasádních prvků. 

 Ministerstvo kultury rozhodlo začátkem roku 2019 o přidělení finanční kvóty ve výši 

1 845 000 Kč. 

 

Obnova křížků v Rýnovicích a Kokoníně 

 Liberecký kraj 

 Dotace LK: 90 750 Kč 

 Celkové náklady: 181 500 Kč 

 Město předložilo v květnu 2017 na Liberecký kraj žádost o dotaci na obnovu dvou drobných 

sakrálních památek, které se dochovaly pouze z části - křížku u zdi rýnovického 

římskokatolického kostela a křížku v Kokoníně. Dotace byla poskytnuta v listopadu 2017. 

Projekt byl dokončen v únoru 2018. 

 

Obnova křížků v Lukášově a Vrkoslavicích 

 Liberecký kraj 

 Dotace LK - žádost: 78 650 Kč 

 Celkové náklady - žádost: 157 300 Kč 

 Město předložilo v únoru 2018 na Liberecký kraj žádost o dotaci na obnovu dvou křížků, tj. 

křížku, který se nacházel na křižovatce ulic Československé armády a Cihelná v Lukášově a 

dále na obnovu křížku ve Vrkoslavicích, a to na křižovatce ulic Vrkoslavická a Revoluční. 

Dotace městu poskytnuta nebyla. 

 

  

Ročenka 2018 61 Jablonec nad Nisou



Investiční projekty 

 

 

Judo aréna v Jablonci nad Nisou  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 Požadovaná dotace ČR: 18 806 699,- Kč 

 Celkové náklady: 43 873 230,- Kč 

 Žádost o dotaci byla předložena v prosinci 2018. Cílem projektu je rekonstrukce části budovy 

lehkoatletické haly, kde jsou pro sportovce i veřejnost plánovány cvičební sály, posilovna a 

sociální zázemí. Dále bude v rámci projektu vybudována nástavba podle potřeb jabloneckého 

oddílu judo, odpovídající svými rozměry stanovám Českého svazu judistů. Ukončení realizace 

je plánováno na srpen 2020. 

 

Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. - navazující investice  

 Liberecký kraj 

 Dotace LK: 7 600 000 Kč 

 Celkové náklady: 7 600 000 Kč 

 Město předložilo v červenci 2018 na Liberecký kraj žádost o dotaci na nákup dvou kusů 

generátorů jako náhradního zdroje dodávky proudu (z důvodu nedostatku kapacity), na 

rozšíření hospodářského vjezdu do areálu, na nová parkovací místa a na rekonstrukci nástupní 

požární plochy. Dotace byla poskytnuta v srpnu 2018. Projekt bude dokončen v prosinci 2019. 

 

Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, úsek ul. Za Říčkou - křižovatka Prosečská x Zlatá ulička  

v Jablonci nad Nisou 

 Liberecký kraj 

 Dotace LK: 530 320 Kč 

 Celkové náklady: 1 060 641 Kč 

 Město předložilo v březnu 2018 na Liberecký kraj žádost o dotaci. Předmětem projektu je 

umístění úseku nové cyklotrasy o délce 439 m na místní komunikace v Proseči nad Nisou. 

Upravena bude komunikace Za Říčkou, nově bude nasvícen a upraven přechod pro chodce a 

části chodníků v ul. Prosečská I/14, obnoveno a doplněno bude dopravní značení. Dotace byla 

poskytnuta v květnu 2018. Projekt bude dokončen v červnu 2019. 

 

C. Dotace města 

Oddělení dotací v roce 2018 administrovalo dva dotační programy města, a to: 

1. Program podpory výstavby technické infrastruktury - dotace na kanalizační přípojky  

a domovní čistírny odpadních vod, alokace ve výzvě 1,5 mil. Kč, bylo podpořeno 14 žádostí 

o dotace. 

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou - obnova objektů v MPZ, 

které nejsou kulturní památkou, alokace 1,5 mil. Kč ve výzvě, bylo podpořeno 10 žádostí. 

Oddělení dotací zajišťuje součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR prováděných ze strany 

kontrolních orgánů. U akcí z dotací Evropské unie realizovaných v předchozích letech byly v roce 

2018 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  

Kromě výše uvedeného je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 
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5. Odbor humanitní 
 

 

oddělení školství, kultury a sportu 

 

oddělení sociálně právní ochrany dětí 
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Oddělení školství, kultury a sportu 

Hlavní činností na úseku školství je zabezpečení provozu optimální sítě mateřských a základních škol 
(včetně školních jídelen), provozování základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Společně 
s ředitelkami a řediteli škol a školských zařízení, a také ve spolupráci s Komisí pro výchovu 
a vzdělávání, oddělení školství řeší veškeré krátkodobé i dlouhodobé koncepční záležitosti. V rámci 
přenesené působnosti v oblasti přímých nákladů na vzdělávání zajišťuje statistické a výkonové výkazy 
také za školy spadající pod Jablonec nad Nisou jako obec s rozšířenou působností. Uvedeným školám 
a  jejich obcím pomáhá i metodicky. 

Činnost oddělení v oblasti kultury směřuje k naplnění strategie kultury. Oddělení spolupracuje 
s kulturními subjekty na území města, organizuje jejich setkání, pořádá či spolupořádá řadu kulturních 
a společenských akcí konaných na území města, podílí se na povolování kulturních akcí pořádaných 
různými subjekty v průběhu celého roku, zabezpečuje podklady pro činnost kulturní komise 
a spolupracuje s kronikářkou města.  

Oddělení se také zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru města Jablonec nad Nisou, 
spolupracuje se všemi sportovními subjekty, podílí se na naplňování Plánu rozvoje sportu města 
Jablonec nad Nisou.  

Na oddělení školství, kultury a sportu je rovněž vedena kompletní agenda finančních dotací 
poskytovaných z rozpočtu města sportovním, kulturním, vzdělávacím a dalším organizacím či 
subjektům. 

 

Školství 

Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2018 zřizovatelem devíti plně organizovaných základních škol, 
osmnácti mateřských škol, jedné ZUŠ a jednoho DDM. Všechny organizace byly zřizovány jako 
příspěvkové. 

 

Mateřské školy 

Kapacita MŠ v Jablonci nad Nisou byla opět beze zbytku využita, neboť se podařilo přijmout i 169 
dětí mladších tří let. Celkově docházelo ve školním roce 2018/2019 do jabloneckých MŠ 1644 dětí, 
z toho do MŠ speciální to bylo 47 dětí ve speciálních třídách a 46 dětí ve dvou běžných třídách. 
Jednotlivé třídy mateřských škol byly naplňovány v souladu s kapacitními možnostmi jednotlivých 
MŠ počtem 24 až 27 dětí.  

Stejně jako v předešlých letech MŠ zajišťovaly provoz na počátku a v závěru hlavních školních 
prázdnin pro děti, které celoročně navštěvovaly některou jabloneckou mateřskou školu a jejichž oba 
rodiče byli pracující. Někteří rodiče předškolních dětí využili novou službu DDM Vikýř, který nabízel 
po dobu tří týdnů při Prázdninových týdnech s Vikýřem aktivity pro předškolní děti. Prázdninové 
týdny s Vikýřem využilo celkem 150 dětí. 

V roce 2018 byla v Jablonci nad Nisou v provozu čtyři soukromá předškolní zařízení nabízející služby 
na zajištění dětí ve věku od 2 měsíců do 5 let. Oddělení školství s těmito subjekty úzce 
spolupracovalo, zejména při umísťování dětí ve věku od 2 do 3 let, které se nepodařilo zapsat 
z kapacitních důvodů do mateřských škol zřizovaných městem. Těmto dětem statutární město 
Jablonec nad Nisou přispívalo na školné v registrovaných soukromých zařízeních 1000 Kč měsíčně. 
Od září 2017 pak byl zvýšen příspěvek na 1 500 Kč dětem ve věku dvou a půl let, které nebyly 
umístěny v MŠ např. z důvodu, že se do Jablonce nad Nisou přistěhovaly v průběhu školního roku. 

Oddělení školství stejně tak jako v předešlých letech také zaregistrovalo subjekty pořádající 
příměstské tábory pro děti předškolního věku a děti ze základních škol. Předškolním dětem a žákům 
1. tříd, kteří využili v roce 2018 služeb 18 subjektů město přispívalo na příměstský tábor částku 
500 Kč. 
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Změny v předškolním vzdělávání v roce 2018 

Statutární město Jablonec nad Nisou začalo v roce 2017, v důsledku zavedení povinného předškolního 
roku, díky navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí v roce 2016, opět 
s přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Nové kapacity v počtu 300 míst, které byly 
vytvářeny v rozpětí roků 2008 až 2013, z výše uvedených důvodů již nestačí, proto byla v lednu 2018 
otevřena nová třída MŠ Kokonín s kapacitou 18 dětí. Ve stádiu příprav je také navýšení kapacity MŠ 
J. Hory o jednu třídu se 24 dětmi, která bude otevřena v lednu 2019. 

 

Škola Počet dětí 2017/2018 Počet dětí 2018/2019 

MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37/2482 47 47 

OP – MŠ spec. Jablonec n. N., U Přehrady 4/3196 46 46 

MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 72 72 

MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11/249  80 80 

OP – MŠ Jablonec n. N., Sokolí 9/269 30 30 

MŠ Jablonec n. N., Husova 3/1444 55 55 

MŠ Jablonec n. N., Střelecká 14/1067  70 70 

MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4/130 75 75 

OP - MŠ Jablonec n. N., Pasířská 72/750 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Jugoslávská 13/1885 66 66 

OP – MŠ Jablonec n. N., Nemocniční 15a/5125 40 40 

MŠ Jablonec n. N., Čs. armády 37 67 67 

MŠ Jablonec n. N., Zámecká 10/223  60 60 

MŠ Jablonec n. N., Švédská 14/3494 94 98 

OP - MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala  12/119 68 64 

MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677 100 100 

MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 104 104 

OP – MŠ Jablonec n. N., Mozartova 22/3668 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779  56 56 

MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969  50 68 

OP – MŠ Jablonec n. N., Rychnovská 215 22 22 

MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10/3825  102 102 

MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70 70 

MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 106 107 

MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097  105 105 

Celkem 1 625 1 644 
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Souhrnná data o mateřských školách 

Počty dětí v MŠ 

celkem dětí v MŠ 1 644 

z toho ve speciálních třídách 47 

otevřených tříd  73 

speciálních tříd 4 

průměrný počet dětí v běžné třídě 23,14 

průměrný počet dětí ve speciálních třídách 11,75 

nepřijatých dětí: 69 

nepřijatých dětí do speciálních tříd  0 

počet míst na výjimku z počtu dětí  53 

 

 

 

Věkové složení dětí v jabloneckých MŠ v letech 2012-2018 

Věkové složení 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

odklady povinné školní docházky 88 87 102 127 127 129 130 

předškoláků 455 493 509 507 508 474 515 

čtyřletých 482 494 478 461 413 466 454 

tříletých 437 433 405 381 415 415 376 

mladších (podzimních) 91 113 78 97 93 99 117 

mladších (leden – srpen) 0 0 41 40 51 42 52 

celkem 1 553 1 620 1 613 1 613 1 607 1 625 1 644 
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Počty cizinců v jabloneckých MŠ v letech 2012 – 2018 

Státní občanství 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Slovensko 12 11 14 18 14 23 25 

Ukrajina 17 17 15 21 18 16 15 

Vietnam 5 4 3 3 7 7 12 

Rumunsko     1 1 1 3 6 

Maďarsko   1 2 2   2 2 

Polsko 6 6 2 1 2 1 3 

Bulharsko   1 2 1 1 2 3 

Sýrie         1 1 1 

Rakousko       1 1 1   

Moldavsko 1   1   1 2   

Čína 1   2         

Litva 1   1         

Srbsko 1             

Německo     1 1       

Rusko 1 1     1     

celkem 45 41 44 49 47 58 67 
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Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace 

• Ředitelka:  Mgr. Jana Brethová 
• Sídlo: Palackého 37 + odloučené pracoviště U Přehrady 4   
• Kontakt: 777 863 494 
• Web: http://www.ms-hlaska.cz  
• Zaměření: děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným postižením. Od září 2013 je 

zřízena jedna a od září 2017 druhá běžná třída MŠ 
• Právní subjekt od 1. 1. 2003 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  9 352 8 790 9532 9 847 10 221 11 993 13 764 

Výnosy  9 352 8 821 9534 7 936 8 310 10 189 11 988 

Provozní příspěvek města  2 057 2 393 1 785 1 911 1 917 1 804 1 780 

Události v MŠ v roce 2018: 

MŠ Hláska úspěšně poskytuje logopedickou péči dětem z běžných mateřských škol v rámci 
odpoledních aktivit i individuální péče. MŠ pořádala hravé odpoledne pro nové děti a rodiče formou 
zajímavých aktivit ve všech prostorech obou budov. Pro děti z mateřské školy a jejich rodiče byla 
realizována zábavná tematická odpoledne, která byla velmi pozitivně hodnocena. Dětem z mateřské 
školy jsou nabízeny volnočasové aktivity Kuchtík, Šikovné ručičky, Přemýšlej a táhni figurou.  

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Hana Nováková 
• Sídlo: 28. října 16 
• Kontakt: 777 766 790 
• Web: http://28rijna.materska-skola.com 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  4 248 4 453 4 418 4 454 4 381 4 686 5 313 

Výnosy  4 275 4 453 4 434 3 843 3 873 4 111 4 590 

Provozní příspěvek města  609 649 614 612 542 580 751 

Události v MŠ v roce 2018: 

Nejpovedenější akcí tohoto roku byla návštěva a exkurze firmy Preciosa v Kamenickém Šenově, kde 
si děti prohlédly nejenom výstavní prostory firmy, ale sledovaly i náročnou práci foukačů skla přímo 
na dílně u sklářské pece. Všechny děti si pak mohly navlékat i korálky, které si odvezly domů jako 
dárky pro maminky. Oběd byl zajištěn v Novém Boru ve sklářské restauraci Ajeto, kde je také průhled 
na sklářskou dílnu s pecí. 

Celý tento výlet (doprava, exkurze i oběd) byl hrazen z finančních prostředků Nadace Preciosa. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace  

• Ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová 
• Sídlo: Lovecká 11 + odloučené pracoviště Sokolí 9 
• Kontakt: 734 315 545 
• Web: www.mspampeliska.eu 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  5 240 6 174 6 142 6 190 6 519 7 054 7 807 

Výnosy  5 250 6 174 6 142 5 320 5 712 6 174 6 867 

Provozní příspěvek města * 1 247 830 767 870 811 880 973 

* včetně předfinancování dotace EU 
 

Události v MŠ v roce 2018: 

Nejvýznamnějším počinem naší školky od září 2018 bylo uspořádání dětí v Lovecké ulici po 20 
dětech ve třídě. Mohlo se tak rozvinout kvalitnější individuálnější předškolní vzdělávání. Nemalými 
příjemnými akcemi naší školky je Velký sobotní karneval na Střelnici, který si nezadá s jinými 
společenskými akcemi a akce dohromady s rodiči na školní zahradě – Podzimní slavnost 
s workshopem a Rozloučení se školním rokem s táborákem. Náš Německý projekt tříd Včeliček 
pokračoval projektem 2018 – Společné hraní, učení a poznávání. Děti zažily víkendový pobyt 
s německými a českými rodinami, Slavnost jazyků a např. navštívily manufakturu na vánoční hvězdy 
v německém Hernnhutu. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace 
• Ředitelka: Mgr. Lucie Papoušková 
• Sídlo: Husova 3 
• Kontakt: 778 061 314 
• Web: http://ms-kapicka.webnode.cz  
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  3 378 3 714 3 579 3 757 4 130 4 290 4 836 

Výnosy  3 459 3 728 3 605 2 985 3 187 3 248 3 903 

Provozní příspěvek města  733 800 657 862 1 014 1 072 999 

Události v MŠ v roce 2018: 

V roce 2018 jsme pokračovali a rozšířili působení v celorepublikovém projektu Děti na startu – jedná 
se o projekt všeobecné pohybové přípravy a sportovních dovedností dětí předškolního  a mladšího 
školního věku, podporovaný MŠMT ČR a Českým svazem aerobiku a fitness FISAF. Smyslem tohoto 
projektu je rozvíjet základní pohybové dovednosti, motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a 
co nejširší populace dětí těchto věkových kategorií. V tomto roce se zapojila již všechna oddělení MŠ 
a podařilo se nám zorganizovat společnou hodinu pro rodiče a děti.  
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Eva Čáchová 
• Sídlo: Střelecká 14  
• Kontakt: 734 315 445 
• Web: http://www.strelecka.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  4 158 4 186 4 158 4 420 4 372 5 019 5 499 

Výnosy  4 167 4 191 4 165 3 856 3 837 4 318 4 873 

Provozní příspěvek města  588 577 525 585 554 742 632 

Události v MŠ v roce 2018: 

V roce 2018 se stala nejvíce probíranou akcí návštěva sokolníka ze zámku Sychrov se svými  dravci 
na naší školní zahradě. Nejen že zapojil děti i dospělé, ale dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o 
jejich životě volně v přírodě nebo v zajetí. Dále o jejich výjimečných schopnostech a o jejich výcviku. 
Vrcholem byl volný průlet mezi dětmi a blízký kontakt při pohlazení či pohledu do očí. 

Akce byla pozvánkou i na prohlídku zámku, kde mohou děti shlédnout i další ptáky. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Jolana Stejskalová 
• Sídlo: Havlíčkova 4 + odloučené pracoviště Pasířská 72 
• Kontakt: 733 644 370  
• Web: http://www.mshavlickova.cz 
• Právní subjektivita od 1. 1. 2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  5 269 5 323 5 450 5 452 5 633 6 287 6 532 

Výnosy  5 338 5 362 5 503 4 761 4 973 5 573 5 873 

Provozní příspěvek města  798 804 722 741 705 704 746 

Události v MŠ 2018: 

V letošním školním roce se nám podařilo zvelebit naší školní zahradu vybudováním velkých záhonů a 
velkých přenosných truhlíků, ve kterých s dětmi v rámci polytechnického vzdělávání sázíme, sejeme, 
a sklízíme ovoce a zeleninu. K tradičním akcím pořádaným pro rodiče s dětmi (Jablíčková zahradní 
slavnost, vánoční a velikonoční dílny...), jsme přidaly rozsvěcení vánočního stromku na naší školní 
zahradě. Sboreček Pod Peřinkou zazpíval v kostele Dr. Farského v rámci projektu TVOŘÍME DUŠÍ. 
Vystoupil též na vánočních a velikonočních trzích před radnicí města. Každoročně také děti z naší MŠ 
vystupují v městském divadle se svým Hip-Hopovým vystoupením v rámci X-Dance show. Školní 
výlety nám letos zprostředkovali a sponzorovali naši rodiče, jely jsme s dětmi do ZOO Ringelland 
Habrkovice a na farmu Vysoká v Chrastavě. S předškolními dětmi jsme strávily poslední týden 
školního roku na Máchově jezeře. Rozloučení s předškoláky jsme pak měly na naší zahradě, kde děti 
vystoupily s nacvičeným programem.  
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Bc. Renata Kolischová 
• Sídlo: Jugoslávská 13 + odloučené pracoviště Nemocniční 15a 
• Kontakt: 483 710 645, 733 161 206 
• Web: http://www.msjugoslavska.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 721 6 800 6 701 7 025 7 508 8 500 9 045 

Výnosy  6 820 6 884 6 720 5 601 6 086 7 027 7 399 

Provozní příspěvek města  1 358 1 485 1 393 1 445 1 451 1 710 1 714 

Události v MŠ v roce 2018 

MŠ Nemocniční: Mateřská škola se zaměřuje na vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku dítěte. Při 
vzdělávání úzce spolupracuje s MŠ Jugoslávskou. 

MŠ Jugoslávská: Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodinou. Pořádáme společné akce 
zaměřené na utužování vzájemných vztahů (posvícení, vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se 
školáky, keramické dílny). Prostřednictví seminářů zprostředkováváme rodině setkání s odborníky 
zaměřené na přirozený rozvoj dítěte a předpoklady dalšího vzdělávání (vstup do ZŠ). V rámci 
spolupráce se Spolkem přátel MŠ Jugoslávská pořádáme výlety, týdenní pobyt v Jizerských horách, 
lyžování, logopedii. V rámci vzdělávacího procesu se zaměřujeme na přírodovědu (pěstitelské činnosti 
a hry s přírodou), hrátky s cizím jazykem (angličtina), výuku s ICT technologií (interaktivní tabule a 
stůl), tělovýchovné aktivity (projekt Děti na startu, olympijské hry ve sportovním areálu Střelnice, 
bramboriáda a zimní hrátky).  

 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 
organizace  

• Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová 
• Sídlo: Československé armády 37  
• Kontakt: 725 369 911 
• Web: http://www.msrynovice.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  3 979 4 069 4 074 4 123 4 394 4 922 5 162 

Výnosy  3 993 4 074 4 078 3 579 3 787 4 294 4 486 

Provozní příspěvek města  580 572 501 545 607 640 676 

Události v MŠ v roce 2018: 

Koncem léta 2018 byla na zahradě mateřské školy opravena stodola. Prostory stodoly jsou celoročně 
otevřené a slouží dětem k obohacení herních činností. V letních měsících prostory příjemně řeší 
venkovní teplotu , neprší na nás a tuto část zahrady využíváme i ke svačinkám . Místo je využívané 
pro nadstandartní aktivity dětí a akcí připravených pro rodiče.  
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Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Vlasta Hillebrandová 
• Sídlo: Zámecká 10 
• Kontakt: 483 302 625 
• Web: http://www.montessori-jbc.cz 
• Právní subjektivita od 1. 1. 2009 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  3 615 3 634 3 638 3 831 4 016 4 457 4 899 

Výnosy  3 632 3 759 3 697 3 273 3 537 3 944 4 272 

Provozní příspěvek města  490 637 571 561 516 573 542 

Události v MŠ v roce 2018: 

Loučení s předškoláky, Mikulášská cesta, vánoční zpívání u radnice, vánoční posezení a zpěvy v MŠ, 
školní výlet, interaktivní návštěvy dětí MŠ v ZŠ Montessori; vedení praxí a odborná spolupráce  
se SPgŠ Liberec, TUL – pedagogická fakulta a dalšími VŠ v ČR, informativní semináře Montessori 
pro rodiče a další zájemce. Proběhla kontrola ČŠI  - výsledek výborný škola dobré praxe. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Bc. Zuzana Lapáčková 
• Sídlo: Švédská 14 + odloučené pracoviště V. Nezvala 12 
• Kontakt: 483 319 993 
• Web: http://www.materska-skola.com/svedska/ 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  9 185 9 524 9 487 9 440 9 892 10 602 11 618 

Výnosy  9 272 9 635 9 509 8 311 8 679 9 118 10 187 

Provozní příspěvek města  1 401  1 376 1 168 1 242 1 340 1 561 1 431 

Události v MŠ v roce 2018: 

Změny v MŠ: MŠ Švédská se těší z nového sociálního zařízení, které je po celkové generální opravě. 
Akce pro rodiče: besedy se speciálním pedagogem a logopedem, tematické tvořivé dílny a zahradní 
slavnosti, Den otevřených dveří. Programy zaměřené na bezpečnost a podporu zdraví: spolupráce 
s městskou policií, Českým červeným křížem a hasiči. V MŠ V. Nezvala vznikl nový pěvecký 
sboreček s názvem Meluzínky, který prezentoval školu na Velikonočních slavnostech a na přehlídce 
pěveckých sborů MŠ. Spolupráce se ZUŠ: společný koncert pro rodiče, kde vystupovaly děti z MŠ a 
ZUŠ. Nabídka pro rodiče: logopedie v MŠ, AJ, lyžařský kurz. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Hana Hušková 
• Sídlo: Hřbitovní 10 
• Kontakt: 483 320 873 
• Web: http://www.materska-skola.com/hrbitovni/ 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 551 6 756 6 591 6 693 6 638 6 997 7 465 

Výnosy  6 581 6 836 6 630 5 692 5 654 6 032 6 606 

Provozní příspěvek města  1 030 1 145 962 1 006 1 024 965 882 

Události v MŠ v roce 2018: 

Tradiční akce – karnevaly, oslavy Vánoc, Velikonoc, pálení čarodějnic, loučení se školáky, návštěvy 
divadla, výlety, keramika, dny otevřených dveří spojené s dílnami pro rodiče s dětmi. Školní rok jsme 
zakončili odpolednem se Sborem  dobrovolných hasičů z Jabloneckých Pasek. Připravili si pro nás 
ukázku jejich techniky, kterou si děti i rodiče mohli vyzkoušet – prohlídka vozu, vybavení, výstroje, 
nářadí. Mohli manipulovat s přístroji ve spolupráci dítě – rodič, a to ruční pumpou (shazování 
kuželek) nebo rozbalování hadic na určený cíl a opětné jejich sbalení. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Irena Šolcová 
• Sídlo: Mechová 10 + odloučené pracoviště Mozartova 22  
• Kontakt: 725 369 922 
• Web: http://www.ms-mechova.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 772 7 316 7 223 7 184 7 408 8 223 8 863 

Výnosy  6 798 7 354 7 260 6 283 6 646 7 400 7 785 

Provozní příspěvek města  1 581 1 070 910 931 804 835 1 108 

Události v MŠ v roce 2018: 

V roce 2018 se můžeme pochlubit zejména krásnými výstavami dětských prací z přírodnin a 
keramické hlíny, které o Vánocích a Velikonocích navštěvují naši rodiče, děti z přilehlé ZŠ i široká 
veřejnost. Školka pořádala i dobročinné akce: Běh pro konto bariéry a sbírku pro nadaci Anděl, kdy 
díky pochopení a vstřícnosti rodičů našich dětí byl zaslán finanční dar dětem s hendikepem. 

Jako jediná MŠ z Jablonce nad Nisou se účastníme jíž po mnoho ročníků sportovní akce Libereckého 
kraje Běh nás baví. Toto lehkoatletické klání podporuje chuť ke sportování a pohybu. V roce 2018 
jsme obsadili 1. místo za běh celé MŠ i v jednotlivé kategorii běhu chlapců.  
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Zuzana Křivancová 
• Sídlo: Arbesova 50 
• Kontakt: 778 056 140 
• Web: http://ms-arbesova-jablonec-nad-nisou.webnode.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  3 600 3 772 3 577 3 794 3 914 3 901 4 444 

Výnosy  3 652 3 794 3 641 3 108 3 227 3 464 3 831 

Provozní příspěvek města  804 811 642 714 696 530 638 

Události v MŠ v roce 2018: 

Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2018 byl projektový den Malá maturitka - netradiční rozloučení 
s předškoláky. Celé dopoledne děti hravou formou odpovídaly ve slavnostně připraveném prostředí 
MŠ na vědomostní otázky přiměřené věku, které si vylosovaly v obálkách. Na odpoledne bylo 
připraveno slavnostní setkání s rodiči – Pasování na školáka - víla Štěstěnka pasovala děti na školáky a 
popřála všem štěstí do zásoby, kdyby se jim někdy náhodou nedostávalo. Každému dítěti bylo 
slavnostně předáno „maturitní vysvědčení“, šerpa a pamětní knížka plná vzpomínek na MŠ, na jejíž 
tvorbě se děti spolupodílely. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Dana Farkašová 
• Sídlo: Dolní 3969 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 
• Kontakt: 483 722 062, 776 465 924 
• Web: http://www.mskokonin.ic.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  4 406 4 579 4 620 4 752 5 106 5 600 6 736 

Výnosy  4 419 4 613 4 634 3 984 4 500 4 865 6 060 

Provozní příspěvek města  729 743 702 768 608 752 676 

Události v MŠ v roce 2018: 

Pokračování projektu Děti na startu, cvičení v sokolovně, Zimní sportovní týden v Jizerských horách. 
Výlety do okolí (Černá Studnice, Kopanina, Bramberk, Petřín, Královka), poznávací exkurze 
(Kryštofovo údolí - Výstava betlémů, farma Pěnčín - domácí zvířata a jejich mláďátka), do Českého 
ráje (hrad Valdštejn, Hrubá Skála). Projekt Námořníci na Máchově jezeře (jízda parníkem, prohlídka 
zázemí lodní dopravy) a Námořnická pohádka divadélka Ondřej. Návštěva Policie ČR, hasičů, ČČK, 
MP (Příběhy medvídka Fandy Pandy). Divadelní představení v MŠ,  Eurocentru i v MD. Akce pro děti 
i rodiče: Mikuláš, Zpívání pod vánočním stromem, Ježíšek ve školce, vítání jara - Morana, jarní dílny, 
Velikonoční zajíček, Čarodějnice, pásmo, Jarní zpívání, oslava MDD, loučení se školáky. Spolupráce 
se ZŠ Kokonín (návštěva budoucích prvňáčků, v první třídě, schůzka s rodiči). Sběr papíru - opět . 
místo v soutěži s Kovošrotem Group.cz za nejvíce odevzdaného papíru za školku, 2. místo za nejvíce 
odevzdaného papíru na žáka.   
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Ivana Novotná 
• Sídlo: Nová Pasířská 10 
• Kontakt: 777 772 294 
• Web: http://www.materska-skola.com/pasirska/ 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  5 893 6 059 6 068 6 226 6 454 6 787 7 404 

Výnosy  5 921 6 121 6 082 5 320 5 344 5 781 6 463 

Provozní příspěvek města  1 067 1 043 877 954 1 123 1 040 948 

Události v MŠ v roce 2018: 

Nejvýznamnější událostí v roce 2018 bylo zahájení přestavby bývalého školnického objektu na novou 
třídu mateřské školy s kapacitou 24 míst. Neméně důležité bylo zdárné ukončení projektu Šablony 1 a 
vzdělávání všech pedagogů. V souvislosti s projektem byly navázány i vřelé vztahy s rodiči, které byly 
do projektu zapojeny. 

 

 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Iveta Jeriová 
• Sídlo: Slunečná 9 
• Kontakt: 608 600 051 
• Web: http://www.materska-skola.com/slunecna/ 
• Právní subjekt od 1. 1. 2012 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  4 170 4 362 4 212 4 656 4 872 5 311 5 830 

Výnosy  4 222 4 407 4 231 3 887 4 113 4 610 5 061 

Provozní příspěvek města  790 780 718 782 759 747 762 

Události v MŠ v roce 2018: 

V roce 2018 podpořil zřizovatel zdravé stravování ve školce koupí konvektomatu do školní kuchyně. 
V budově proběhla rozsáhlejší oprava spojovacího krčku a malování. Děti z mateřské školy potěšily 
svými vystoupeními nejen na slavnostech města Jablonce nad Nisou, ale i seniory v domově ve 
Velkých Hamrech.  

Úspěšně jsme integrovali dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. S předškoláky jsme se 
rozloučili ve stylu country - western společně s Lady Birds, indiány a náměstkem MMJN Milošem 
Zahradníkem a náměstkem LK Pavlem Svobodou, kteří se účastnili oslav zasazení Narozeninové lípy 
ke 100 letům republiky.  
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace  

• Ředitelka: Bc. Pavla Macháčková 
• Sídlo: Tichá 19  
• Kontakt: 734 315 540 
• Web: http://www.mspohoda.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 178 6 191 6 286 6 777 7 090 7 254 7 955 

Výnosy  6 205 6 240 6 328 5 734 6 139 6 486 7 095 

Provozní příspěvek města  1 186 1257 919 1 053 982 789 866 

Události v MŠ v roce 2018: 

V mateřské škole probíhaly akce podporující celkový rozvoj dětí dle RVP PV. S výsledky 
pedagogické práce jsme seznamovali veřejnost prostřednictvím ukázkových hodin výchovně 
vzdělávací práce, vystoupení dětí v domovech důchodců. Ve spolupráci s rodiči dětí jsme pořádali 
akce podporující tradice a zvyky - Šmouliáda, karnevaly, Čertovské radovánky, vánoční dílny, Dny 
otevřených dveří, Vítání jara, Srdíčkové dny, oslavy Dne dětí, loučení se školáky. V MŠ probíhal 
plavecký, lyžařský výcvik, cvičení dětí v rámci celonárodního projektu Děti na startu, poznávací 
výlety. V oblastech ekologie jsme spolupracovali s EC Sedmihorky, primární prevence s městskou 
policií – besedy. 

 
 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace  

• Ředitelka: Bc. Eva Tuhá 
• Sídlo: Josefa Hory 31  
• Kontakt: 734 441 722 
• Web: http://www.msmsenacek.cz 
• Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 047 5 990 5 835 5 962 6 088 6 738 7 825 

Výnosy  6 119 6 032 5 964 5 068 5 347 6 022 6 375 

Provozní příspěvek města  1 123 906 925 902 811 768 1 492 

Události v MŠ v roce 2018: 

Společné akce s rodiči – lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo rekordních 42 dětí, rafty na Jizeře, 
brigády při údržbě zahrady, přespání pro předškoláky s noční hrou a určitě i týdenní škola v přírodě 
v kempu Sedmihorky. Zvětšení zahrady před školkou a vybudování letní kuchyně. Školní výlet do 
ZOO Liberec s komentovanou prohlídkou a návštěvou Ekoparku. Na našich záhonech se dětem 
podařilo vypěstovat jahody, slunečnice, hrách, dýně a zasadit nové keře. 
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Změny v předškolním vzdělávání v roce 2018 

Statutární město Jablonec nad Nisou začalo v roce 2017, v důsledku zavedení povinného předškolního 
roku, díky navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí v roce 2016, opět 
s přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Nové kapacity v počtu 300 míst, které byly 
vytvářeny v rozpětí roků 2008 až 2013, z výše uvedených důvodů již nestačí, proto byla v lednu 2018 
otevřena nová třída MŠ Kokonín s kapacitou 18 dětí. Ve stádiu příprav je také navýšení kapacity MŠ 
J. Hory o jednu třídu se 24 dětmi, která bude otevřena v lednu 2019. 

 

Škola Počet dětí 2017/2018 Počet dětí 2018/2019 

MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37/2482 47 47 

OP – MŠ spec. Jablonec n. N., U Přehrady 4/3196 46 46 

MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 72 72 

MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11/249  80 80 

OP – MŠ Jablonec n. N., Sokolí 9/269 30 30 

MŠ Jablonec n. N., Husova 3/1444 55 55 

MŠ Jablonec n. N., Střelecká 14/1067  70 70 

MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4/130 75 75 

OP - MŠ Jablonec n. N., Pasířská 72/750 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Jugoslávská 13/1885 66 66 

OP – MŠ Jablonec n. N., Nemocniční 15a/5125 40 40 

MŠ Jablonec n. N., Čs. armády 37 67 67 

MŠ Jablonec n. N., Zámecká 10/223  60 60 

MŠ Jablonec n. N., Švédská 14/3494 94 98 

OP - MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala  12/119 68 64 

MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677 100 100 

MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 104 104 

OP – MŠ Jablonec n. N., Mozartova 22/3668 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779  56 56 

MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969  50 68 

OP – MŠ Jablonec n. N., Rychnovská 215 22 22 

MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10/3825  102 102 

MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70 70 

MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 106 107 

MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097  105 105 

Celkem 1 625 1 644 
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Základní školy 
 

V oblasti základního vzdělávání nedošlo v roce 2018 k žádným zásadním změnám. V devíti 
základních školách zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 899 žáků, což 
je oproti předešlému roku o 38 více. Vyšší počty žáků se postupně přemísťují na II. stupně základních 
škol.  

Do vedení dvou škol nastoupili k 1. 8. 2018 dva noví ředitelé škol. ( ZŠ Mozartova – Mgr. Karel 
Opočenský, ZŠ Rychnovská – Mgr. Lea Šmídová)   

Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své služby také dvě školy jiných 
zřizovatelů. 

 

Počty žáků v jabloneckých základních školách – 1. stupeň 

Škola 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ZŠ Liberecká 26 374 381 384 375 389 387 383 

ZŠ 5. května 72 174 179 200 223 231 236 221 

ZŠ Na Šumavě 43 288 319 341 360 383 381 339 

ZŠ Pasířská 72 209 219 229 238 257 266 268 

ZŠ Mozartova 24 223 231 250 278 283 309 311 

ZŠ Pivovarská 15 150 157 156 146 143 144 150 

ZŠ Rychnovská 216 210 219 221 238 232 244 243 

ZŠ Arbesova 30 231 233 241 255 262 257 256 

ZŠ Pod Vodárnou 10 94 100 110 119 124 126 135 

celkem 1 953 2 038 2 132 2 232 2 304 2 350 2 306 

 

Počty žáků v jabloneckých základních školách – 2. stupeň 

Škola 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ZŠ Liberecká 26 254 247 279 282 279 276 279 

ZŠ 5. května 72 90 84 83 82 76 102 100 

ZŠ Na Šumavě 43 181 181 163 179 184 212 243 

ZŠ Pasířská 72 186 197 182 192 190 198 211 

ZŠ Mozartova 24 181 175 184 196 189 188 195 

ZŠ Pivovarská 15 124 122 124 132 133 131 128 

ZŠ Rychnovská 216 95 89 98 106 112 109 120 

ZŠ Arbesova 30 185 196 201 204 213 227 231 

ZŠ Pod Vodárnou 10 95 90 77 68 67 68 76 

celkem 1 391 1 381 1 391 1 441 1 443 1 511 1 583 
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Počty žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) v jabloneckých ZŠ 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Česko 142 121 107 121 152 190 201 

Polsko     1 3 3 

Rumunsko       1 

Rusko      1 1 

Slovenko 1 1 2 2 1 4 4 

Srbsko        

Sýrie      3  

Ukrajina     1 2  

Vietnam       1 

Celkem 143 122 109 123 155 203 211 
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Cizinci v jabloneckých ZŠ 

Státní 
občanství 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Ukrajina 53 49 47 57 62 58 66 

Slovensko 32 30 36 41 47 48 50 

Vietnam 8 13 15 15 16 15 15 

Polsko 1 2 4 6 7 8 8 

Bulharsko     2 3 4 4 5 

Kosovo 3 2 2 2 2 2 2 

Lotyšsko 1 1 1 1 2 2 2 

Makedonie 1 1 1 1 1 1 1 

Moldavsko 2 1 1 1 1 2 3 

Rusko 2   1 1 2 2 3 

Rumunsko       1 1 2 2 

Maďarsko       1 1 1 3 

Sýrie         4 4 4 

Gruzie           1 1 

Albánie 6 5 1 1       

Čína 2 2 3 3       

Mongolsko 2 2           

Španělsko         2     

Celkem 113 108 114 134 152 150 165 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Tomáš Saal 
• Sídlo: Arbesova 30  
• Kontakt: 483 737 112 
• Web: http://www.arbesovka.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  21 960 24 274 23 783 25 297 25 030 28 252 31 195 

Výnosy  22 131 24 383 23 868 21 437 21 724 24 873 27 761 

Provozní příspěvek města  4 754 5 165 4 413 3 948 3 390 3 458 3 509 

Události v ZŠ v roce 2019: 

V kalendářním roce 2018 se škole díky nadstandardní práci pedagogů podařilo získat přední umístění 
v okresním i krajském kole zeměpisné olympiády a olympiády v anglickém jazyce. Totéž se dařilo ve 
sportovních soutěžích – postup dívek do republikového finále v košíkové po vítězství v krajském 
finále, chlapci 3. místo v krajském finále volejbalu, medailové pozice dvou týmů v krajském finále 
Poháru rozhlasu, 1.místo v krajském finále orientačního běhu, 4. místo v republikovém finále 
přespolního běhu. V Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích byla realizována samostatná 
výstava výtvarných prací žáků. Za největší úspěch považuje škola udělení Ceny pro nadané v kategorii 
Mimořádný počin za projekt Srdce s láskou darované – srdce pro Barunku. 

 

 

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Mgr. Marcela Rousová (do 31.7.2018), Mgr. Karel Opočenský (od 1.8.2018) 
• Sídlo: Mozartova 24  
• Kontakt: 483 737 920 
• Web: www.zsmozartova.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  23 494 23 157 23 635 25 784 27 393 29 247 33 139 

Výnosy  23 629 23 316 23 794 20 995 22 680 24 627 28 571 

Provozní příspěvek města  5 142 5 252 4 527 4 931 4 853 4 788 4 726 

Události v ZŠ v roce 2018: 

Tento rok přinesl do naší školy dvě významné změny, kterých si jen málokdo mohl nevšimnout. První 
změnou byla letní výměna dlouholeté a úspěšné ředitelky Marcely Rousové, která odešla do 
zaslouženého důchodu za Karla Opočenského. Druhou změnou byla několikaměsíční modernizace 
vnitřního atria a dvou odborných učeben. Zejména oživením atria jsme získali k využití úžasný prostor 
s obrovským potenciálem. V průběhu školního roku jsme se zapojili do řady akcí a projektů, o kterých 
se čtenář může dozvědět více na webových stránkách školy. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Vladimír Hozda (do 31.7.2018), Mgr. Lea Šmídová (od 1.8.2018) 
• Sídlo: Rychnovská 216 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 a Janáčkova 42 
• Kontakt: 483 302 140 
• Web: http://www.zskokonin.com 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  17 414 17 077 17 454 18 910 20 540 21 762 25 188 

Výnosy  17 414 17 415 17 454 16 313 17 799 19 240 22 346 

Provozní příspěvek města * 2 923 2 755 2 527 2 615 2 741 2 654 2 926 

* včetně předfinancování dotace EU 

Události v ZŠ v roce 2018: 

Školní rok 2018-2019 proběhl v duchu akcí výchovně vzdělávacího charakteru napříč oblastmi. Dění 
ve škole bylo rozmanité a na události bohaté. Např. na podzim 2018 se naši starší žáci chopili výzvy a 
zúčastnili se projektu vyhlášeného Nadací Jablotron Lepší místo ve škole s cílem zlepšit zázemí před 
školou a vysoutěžené finance použít na pořízení laviček. I když ve finále neobsadili první ani druhé 
místo, na nákup laviček a stojanů na kola získali sponzorský dar a finanční podporu města Jablonec 
nad Nisou. Významnější a déletrvající událostí, která zasáhla do provozu školní budovy v Rychnovské 
215, byla rekonstrukce střechy a podkroví, kde vznikla nová učebna. Ta začne v novém školním roce 
sloužit jako třída školní družiny. Potěšující skutečností bylo také navázání bližšího kontaktu školy 
s rodiči a veřejností.  

 

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová 
• Sídlo: Pod Vodárnou 10  
• Kontakt: 483 305 317 
• Web: http://www.zsrynovice.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  12 507 12 468 12 960 14 665 14 054 15 408  17 548 

Výnosy  12 522 12 512 13 006 12 858 12 164 13 465 15 462 

Provozní příspěvek města  2 159 2 258 1 853 1 847 1 953 2 016 2 252 

Události v ZŠ v roce 2018: 

Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 4. ročníku, využívání vzdělávacích výukových 
programů od 1. ročníku, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, nabídka zájmových kroužků. Vánoční 
zpívání v kostele v Rýnovicích. Vánoční trhy, Mikulášská besídka, Rozsvícení vánočního stromu 
v Rýnovicích, tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice. Dětský den, sběr papíru, třídění odpadu a 
vyřazených elektrospotřebičů a baterií, výukové programy EKOcentra Sedmihorky, návštěvy 
divadelních, filmových představení, sportovní akce, Dny otevřených dveří pro budoucí žáky, projekt 
Dopoledne ve škole – účast na školních aktivitách dětí z MŠ Pod Lesem, účast v soutěži Helpík - 
celostátní kolo, matematické, zeměpisné, fyzikální a astronomické olympiády, prezentace školy na 
akci AMOS a na výstavě výtvarných prací, realizace preventivních programů, které vycházejí z 
komplexního programu Jít dál. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 

• Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová 
• Sídlo: 5. května 76 + odloučené pracoviště Sokolí 9  
• Kontakt: 775 999 954 
• Web: http://www.zsjbc5kvetna.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.1994 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  15 678 17 989 17 635 18 928 18 200 20 394 24 048 

Výnosy  15 691 18 001 17 662 16 123 15 626 17 867 21 247 

Provozní příspěvek města  2 863 2 961 2 770 2 805 2 574 2 527 2 850 

Události v ZŠ v roce 2018: 

V roce 2018 proběhlo ve škole mnoho zajímavých akcí. Učitelé i žáci školy se aktivně zapojili do 
projektu Šablony – Škola pro všechny. V rámci projektu mohli žáci navštěvovat kroužky logických 
her a doučování, učitelé se zúčastnili zajímavých školení zaměřených na matematiku, inkluzi a 
anglický jazyk. Na závěr školního roku proběhla školní akademie a již tradiční setkání s rodiči na 
zahradní slavnosti. Nejvýznamnější událostí bylo samozřejmě otevření nového hřiště před budovou 
Sokolí, na které čekala škola, rodiče i žáci mnoho let. Před Vánoci připravily učitelky v budově Sokolí 
vánoční dílny, kde společně rodiče a žáci vyráběli výrobky s vánoční tematikou.  

 

 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 

• Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský 
• Sídlo: Liberecká 26  
• Kontakt: 487 370 333 
• Web: http://www.zsliberecka.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  30 899 30 766 31 273 33 855 34 059 36 682 40 339 

Výnosy  30 998 30 852 31 361 30 339 30 526 33 143 36 501 

Provozní příspěvek města  4 810 4 594 3 387 3 786 3 713 3 687 4 315 

Události v ZŠ v roce 2018: 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s partnerskými školami z Budyšína a Kaufbeueren (týdenní pobyt 
žáků v Jablonci nad Nisou). Velmi úspěšný byl projekt Homo et Regio - pořádá Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s. Liberec. Poznávání krajiny Jizerských hor a okolí Warthy (SRN) - 3 výlety, 
navazování přátelství s dětmi z Německa - 1 setkání ve školách a přestavení města ve kterém bydlíme. 
Žáci 8. třídy se zapojili do projektu Lepší místo ve škole. Šesté ročníky absolvovaly harmonizační 
pobyt v Českém ráji a sedmé environmentální pobyt v Jizerských horách. Škola se zapojila v rámci 
podpory technického vzdělávání do projektu Nakap a Živá knihovna povolání. Významnou celoškolní 
akcí byl projekt ke 100. výročí vzniku republiky - týdenní projekt se zapojením všech tříd, 
vyvrcholením byla Živá vlajka a vysazení lípy Strom republiky. Zajímavá byla Abeceda peněz  
spolupráce s Českou spořitelnou, projekt k matematice a finanční gramotnosti.  
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Jan Kolář 
• Sídlo: Na Šumavě 43 + odloučené pracoviště Švédská 12   
• Kontakt: 483 369 221 
• Web: http://www.zssumava.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.1994 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  24 741 25 219 26 008 27 824 29 463 32 408 36 946 

Výnosy  24 834 25 347 26 109 22 680 24 339 27 435 31 865 

Provozní příspěvek města  5 506 5 572 4 850 5 206 5 185 5 095 5 145 

Události v ZŠ v roce 2018: 

V roce 2018 jsme uskutečňovali v plném rozsahu školní vzdělávací plán, ve kterém, kromě jiného, 
klademe velký důraz na budování zdravých třídních kolektivů. Máme napříč všemi ročníky 
vypracovaný jedinečný systém školních výjezdů, na kterých systematicky pracujeme s třídními 
kolektivy. Za zmínku stojí lyžařské výcviky ve 4. a 7. třídách, přírodovědné pobyty 1.-3. třídy, 
harmonizační pobyty v 5. a 6. třídách a v neposlední řadě vodácké výcviky v 6. a 8. třídách. Dařilo se 
nám i ve sportovních soutěžích, kde např. postoupili žáci naší školy do krajského finále ve florbale. 
Z mnoha projektů zmíníme jeden přeshraniční Homo et regio, který byl zaměřen na  výměnu a 
spolupráci žáků českých a německých škol. Ke konci roku 2018 jsme začali s účastí v projektech 
Příběhy našich sousedů (Post Bellum) a Lepší místo. 

 

 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček 
• Sídlo: Pasířská 72  
• Kontakt: 484 846 334 
• Web: http://www.zspasirskajbc.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  21 320 21 168 21 169 23 803 24 302 27 374 29 569 

Výnosy  21 371 21 225 21 170 20 734 21 044 24 253 26 260 

Provozní příspěvek města  4 408 4 084 3 009 3 069 3 270 3 227 3 311 

Události v ZŠ v roce 2018: 

V roce 2018 se v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace opět zvýšil 
celkový počet žáků. Na základě tohoto nárůstu bylo zažádáno o zvýšení kapacity školní družiny o dvě 
místa. Byla úspěšně zrealizována rekonstrukce toalet pro žáky ve škole a školní jídelně. Žáci 2. stupně 
se zapojili do netradičního projektu POST BELLUM - po stopách příběhů pamětníků našeho města. 
Ve vědomostních soutěžích zazářila v tomto roce Zuzana Kvapilová, která v logické olympiádě 
vyhrála krajské kolo a úspěšně reprezentovala školu i Liberecký kraj v celostátním kole. Škola 
uspořádala pro své žáky poznávací zájezdy do Anglie, Německa a Polska. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Jan Valášek 
• Sídlo: Pivovarská 15  
• Kontakt: 483 710 859 
• Web: http://www.7zsjbc.cz 
• Právní subjektivita od 1.1.2003 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  14 834 16 543 15 252 15 516 16 403 17 280 19 171 

Výnosy  14 878 16 543 15 252 13 545 14 560 15 447 17 063 

Provozní příspěvek města  1 952 2 101 1 968 2 009 1 901 1 854 2 138 

Události v ZŠ v roce 2018: 

V roce 2018 došlo na škole k řadě inovací ve výuce, mj. byla zahájena výuka francouzského jazyka a 
robotiky, k výraznému zlepšení došlo ve vybavení v oblasti prevence a kompenzačních pomůcek. 
Během letních prázdnin byla dokončena kompletní výměna střešní krytiny, čímž byl odstraněn 
dlouhodobý problém se zatékáním.  Podzim obohatilo cvičení v přírodě, na kterém si žáci i učitelé 
mohli ověřit své znalosti a dovednosti v reálných situacích ve venkovním prostředí, a to za pomoci 
tradičních pomůcek i moderních technologií. Rok 2018 jsme zakončili venkovními vánočními trhy a 
dětským muzikálem Čertovská pohádka, který nastudovali žáci 2. stupně.  

 

 

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 

• Ředitel: Mgr. Vít Rakušan 
• Sídlo: Podhorská 47 + odloučená pracoviště Mozartova 24 a Horní náměstí 1 
• Kontakt: 488 880 308 
• Web: http://www.zusjbc.cz 
• Převedení zřizovatelské funkce z KÚ od 1.1.2008 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  19 279 19 108 18 888 20 152 21 554 23 018 25 726 

Výnosy  19 288 19 109 18 984 19 521 20 869 22 235 25 726 

Provozní příspěvek města  571 589 494 575 688 790 790 

Události v ZUŠ v roce 2018: 

Nejvýznamnější akce: Koncert konzervatoristů; Koncert pro Dalibora Dědka; tři absolventské 
koncerty; tři vernisáže výtvarného oboru; tři vystoupení na Velikonočních slavnostech; Jarní zpívání 
(koncert všech pěveckých sborů); dva Jarní koktejly v městském divadle (hudební a taneční); ZUŠ 
OPEN – pět vystoupení v rámci celostátní akce ZUŠ, kterou podporuje M. Kožená; čtyři vystoupení 
na Mírovém náměstí (Město plné tónů); Koncert seniorů; Klavír pod širým nebem na nám. Dr. 
Farského; Výroční koncert sboru Iuventus gaude!;  O životě jedné republiky – společné vystoupení 10  
ZUŠ Libereckého kraje; Koncert sboru Iuventus, gaude! ke 100. výročí vzniku ČSR; benefiční koncert 
ARTEFAKTUM s O. Rumlem, vánoční projekt – Český rok v městském divadle. 
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Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace 

• Ředitel: Bc. Martina Šípková 
• Sídlo: Podhorská 49  
• Kontakt: 483 000 500 
• Web: http://www.vikyr.cz 
• Převedení zřizovatelské funkce z KÚ od 1.1.2008 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady  6 343 7 573 7 150 7 710 8 358 10 244 10 787 

Výnosy  6 350 7 548 7 184 6 835 7 390 8 964 10 839 

Provozní příspěvek města  733 940 925 867 994 1 282 1 012 

Události v DDM v roce 2018: 

Dům dětí a mládeže Vikýř poprvé ve své historii vyrazil mimo území Evropy a uspořádali jsme 
rodinný tábor v Africe. Táborů jsme dělali 42, ale nejkurióznější byl tento, na který přímo navazoval 
tábor na vrcholcích Rakouských Alp. Účastníci obou táborů (a našli se i takoví vč. vedoucích) tak 
absolvovali s jednodenní přestávkou teplotní skok ze 40 stupňů Celsia na horské teploty a třetí den 
dokonce výlet na sněhem pokrytý Dachstein. Ve stovce nabízených kroužků se znovu objevil zájem o 
techniku, a co se týče akcí, tak nej byla Zahradní slavnost ke sto letům Vikýře (60 let dům na 
Podhorské slouží dětem, 30 let se Vikýř jmenuje Vikýř a 10 let pracujeme pod křídly města Jablonec), 
na které se všichni královsky bavili a primátor na ní odstartoval úžasný projekt sta úkolů pro malé i 
velké, co by měli za svůj život absolvovat. Jsou to například: spaní pod širákem, vylezení na strom, 
vysazení stromu, pozorování východu slunce, brodění řekou a 95 dalších.  

 

 

Změny v základním vzdělávání v roce 2018 

Do prvních tříd nastoupilo o 59 dětí méně než v loňském roce. Oproti loňskému roku sice v prvních 
třídách ubyly 2 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 38 žáků a celkový počet tříd se 
o jednu snížil. 

 

Počet otevřených prvních tříd ve školních rocích 2012/13 – 2018/19: 

Škola 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ZŠ Liberecká 26  3 3 3 3 3 3 3 

ZŠ 5. května 76  1+1 
Montessori 

1 2+1 
Montessori 

2 2+2 
Montessori 

2 2 

ZŠ Na Šumavě 43  3 3 3 3 3 3 2 

ZŠ Pasířská 72  2 2 2 2 3 2 2 

ZŠ Mozartova 24  2 2 3 3 2 3 2 

ZŠ Pivovarská 15  1 1 2 1 1 1 1 

ZŠ Rychnovská 215 2 2 2 2 2 2 2 

ZŠ Arbesova 30  2 2 2 3 2 2 2 

ZŠ Pod Vodárnou 
10  

1 1 1 1 1 1 
1 

Celkem 18 17 21 20 21 19 17 
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Počty žáků na základních školách v letech 2010–2018: 

Školní rok 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Počet žáků v 1. tř. 409 465 495 488 509 494 435 

Počet 1. tříd 18 17 21 20 21 19 17 

Počet tříd celkem 147 148 152 157 161 168 167 

Počet žáků celkem 3 344 3 419 3 523 3 673 3744 3 861 3889 

Roční úbytek / 
přírůstek žáků 

+107 +75 +104 +150 + 71 +114 +38 

Průměrný počet žáků 
na třídu 

22,75 23,10 23,18 23,39 23,25 22,98 22,88 

 

Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2018/2019: 

Škola Kapacita školy Počet žáků Počet tříd Průměr žáků na třídu 

ZŠ Liberecká 26  700 662 27 24,52 

ZŠ 5. května 76  500 321 21 15,29 

ZŠ Na Šumavě 43  700 582 25 23,28 

ZŠ Pasířská 72  720 476 19 25,21 

ZŠ Mozartova 24  900 506 21 24,10 

ZŠ Pivovarská 15  280 278 13 21,38 

ZŠ Rychnovská 215 420 363 16 22,69 

ZŠ Arbesova 30  560 487 19 25,63 

ZŠ Pod Vodárnou 10  270 211 9 23,44 

Celkem 5 050 3 889 170 22,88 

 

Oceňování nadaných žáků a studentů  

V roce 2016 se město Jablonec nad Nisou rozhodlo cíleně zviditelňovat nadané žáky a studenty 
místních základních a středních škol, a to v oblasti vzdělávání, sportu a umění. Zcela samostatnou 
kategorií se stalo ocenění za mimořádný počin. Na základě této snahy oddělení školství, kultury 
a sportu zrealizovalo v roce 2018 již 3. ročník Ceny nadaných žáků a studentů jabloneckých škol. 
Slavnostní akt se uskutečnil v červnu v městském divadle a setkal se u oceněných žáků a studentů, 
jejich rodičů i samotných škol opět s velkým ohlasem. Cena v podobě originálního jablka ukrývajícího 
krystal byla předána těmto nadaným žákům a studentům  jabloneckých škol různých zřizovatelů: 

 

SPORT Fliťarová Anna  
SPORT Jahoda Vlastimil  
SPORT Kumstátová Pavla  
SPORT Novotná Adéla  
SPORT Pilzová Gabriela  
SPORT Rucká Stella Jessica  
SPORT Sobota Matyáš  
SPORT Štanclová Vendula  
SPORT Štulík Dominik  
SPORT Tichá Adéla 
SPORT Tkáč Matěj  
SPORT Trunečková Viktorie  

SPORT Vokálová Leona  
UMĚNÍ Bělíková Radka  
UMĚNÍ Letham Emma  
UMĚNÍ Vlášek Ondřej  
UMĚNÍ Vondra Jan  
STUDIUM Blažková Anna  
STUDIUM Čeresizová Naděžda  
STUDIUM Faltus Ondřej 
STUDIUM Háž Lukáš  
STUDIUM Janouch Martin  
STUDIUM Macháček Jan  
STUDIUM Peroutková Amálie  
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STUDIUM Rácová Natálie  
STUDIUM Smetanová Barbora  
STUDIUM Střižíková Anna  
STUDIUM Trung Kien Nguyen 
STUDIUM Vaníček Jakub  
MIMOŘÁDNÝ POČIN Litera Martin  
MIMOŘÁDNÝ POČIN Šusta Josef  
MIMOŘÁDNÝ POČIN Třída 5.B. - ZŠ 
Arbesova: Al Ebrahim Milad, Baloghová 
Milena, Beneš Vítek, Benneková Barbora, 

Dejnožka Martin, Drápalík Jan, Haumerová 
Tereza, Janega Pavel, Kačová Sára, Kořínek 
Jáchym, Košťák Alexandr, Králová Rebeka, 
Kurešová Veronika, Lanková Věra, Mašíčková 
Johana, Penz Michal, Pesničák Jan, Pokora 
Lukáš, Preisslerová Tereza, Procházka Jonáš, 
Svatá Karolína, Svoboda Štěpán, Šimůnek 
Petr, Štich Martin, Vacátková Tereza, Valenta 
Roman

 

Další zajímavé statistické údaje z jabloneckého školství – stav k 31. 12. 2018  

 

Mateřské školy 

• v MŠ pracovalo: 138 učitelek mateřských škol (128,7 přepočtených úvazků), 13 asistentů 
pedagoga (8,75 přepočtených úvazků), 59 kuchařů či kuchařek (41 přepočtených úvazků), 
42 provozních pracovníků (331 přepočtených úvazků) 

• celkem v MŠ v Jablonci nad Nisou pracovalo 252 pracovníků. 

Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina dětí s odkladem 
školní docházky. Od září 2018 zůstalo kvůli odkladům obsazeno 130 míst.  

 

Základní školy 

• v minulém školním roce ukončili povinnou školní docházku 353 žáci a ti byli přijati na: 
o čtyřleté gymnázium   64 žáků  18,2 % 
o střední odbornou školu 231 žáků 65,4 % 
o střední odborné učiliště   58 žáků 16,45 % 
o maturitní obory začalo studovat  295 žáků 83,6 %  z vycházejících žáků 
o učební obory začalo studovat   58 žáků 16,4 %  z vycházejících žáků 

• na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat  21 žáků, tj. 4,5 % z celkového počtu žáků 
v pátých ročnících 

• cizím jazykům se učilo celkem 3 415 žáků, z toho 3 415 žáků zvolilo anglický jazyk, 1 014 se 
učilo současně německý jazyk a 16 žáků francouzský jazyk. 

• na základních školách plnilo v roce 2017 povinnou školní docházku 342 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným zdravotním znevýhodněním, odlišnost 
kulturního prostředí, …), tj. 8,77 % z celkového počtu žáků zapsaných na ZŠ 

• individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 183 žáky 
• povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 6 žáků 
• povinnou školní docházku v zahraničí plnilo 18 žáků 
• na základní školy docházelo 165 dětí cizinců, z toho: 
• školní družinu navštěvovalo 1 202 žáci, tj. 51,9 %  z celkového počtu žáků I. st. ZŠ, z toho 

782 žáků 1. a 2. ročníku, tj. 65,06 %  z celkového počtu žáků docházejících do ŠD 
• ve školních jídelnách se stravovalo 3 444 žáci, tj. 88,3 % z celkového počtu žáků ZŠ  
• ve školním roce 2016/2017 bylo uvařeno v ZŠ 667,7 tis. obědů  
• v ZŠ pracovalo 249 učitelů základních škol - 210 žen a 39 mužů (227 přepočtených úvazků), 

50 asistentů pedagoga (27,3 přepočtených úvazků), 43 vychovatelek školní družiny 
(36,3 přepočtených úvazků), 55 kuchařek školní jídelny (49,9 přepočtených úvazků), 
84 provozních pracovníků (uklízeček a školníků – 54,9 přepočtených úvazků) 

• celkem v ZŠ v Jablonci nad Nisou v roce 2018 pracovalo 481 pracovníků. 
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Základní umělecká škola 

• základní uměleckou školu navštěvovalo 1 083 žáků ze základních a středních škol, z toho: 
hudební obor 713 žáků, výtvarný obor 225 žáků, taneční obor 92 žáků, literárně dramatický 
53 žáci 

• ZUŠ pokračovala v zapojení do tříletého projektu s názvem Akademie umění a kultury pro 
seniory LK. Do projektu se zapojilo celkem 59 seniorů, kteří v jablonecké ZUŠ absolvovali 
pod vedením 21 pedagogů celkem 1068 hodin.   

• v ZUŠ pracovalo 40 učitelů (33,5 přepočtených úvazků), 1 externí učitel (přepočtený 
úvazek 0,2) a 3 provozní pracovníci. 

 

Dům dětí a mládeže 

• v Domě dětí a mládeže Vikýř pracovalo 87 zájmových útvarů  
• zájmové útvary navštěvovalo celkem 842 dětí a žáků, z toho: 232 děti z MŠ, 525 žáků ZŠ, 

85 ostatní, dále pracovaly dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním 
• příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 168 a účastnilo se 16.560 osob 
• táborových a dalších činností spojených s pobytem bylo uskutečněno 71 a účastnilo se 

1 249 osob 
• organizováno bylo 28 soutěží, kterých se zúčastnilo 2 658 žáků 
• v DDM pracovalo 6 kmenových pedagogických pracovníků, 40 externích pedagogických 

pracovníků a 6 interních provozních pracovníků (4 přepočtené úvazky). 

 

Výdaje města Jablonec nad Nisou na školství v letech 2012 - 2018 (v tis. Kč) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Předškolní zařízení – OH  19 055 18 145 18 032 19 043 17 938 19 831 20 873 

Základní školy – OH 35 356 34 942 35 148 34 769 30 600 33 688 34 306 

Základní umělecká škola 571 792 637 665 704 829 869 

Dům dětí a mládeže Vikýř 748 940 1 011 1 074 1 021 1 315 1 059 

Celkem  55 730 54 819 54 828 55 551 50 263 55 663 57 107 

Údaje jsou včetně investičního příspěvku 

Poznámka: 

Školství je v současné době ze strany města financováno ze dvou kapitol – z kapitoly odboru 
humanitního a z kapitoly odboru správy majetku, který zabezpečuje opravy a údržbu školských 
objektů. Tyto finanční prostředky nejsou v tabulce uvedeny. 

Platy pracovníků ve školství jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů a ve 
výše uvedené tabulce také nejsou zahrnuty. 

 

Kultura 

Jablonec nad Nisou je město, které kulturou žije. Její kvalita má stoupající úroveň a rok 2018 není 
výjimkou, protože nabídka kulturních zážitků je opět pestřejší a zajímavější. I díky své poloze a 
příjemné atmosféře nabízí město místním obyvatelům i turistům netušené možnosti vyžití, a to nejen 
v kulturní oblasti. Jizerské hory nadohled, krásná přehrada nadosah a architektura, která svou 
nadčasovostí vypovídá mnohé o lidských osudech bývalých i současných obyvatel města.  
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Jablonec vybízí k načerpání kulturní atmosféry i v ulicích města. Díky festivalu „Město plné tónů“ zní 
hudbou o prázdninách náměstí, parky a dokonce i molo jablonecké přehrady. „Jablonecké kulturní 
léto“ nabízí na Letní scéně koncerty kvalitních umělců, kteří svým významem často přesahují hranice 
republiky. Projekt „Jablonecké kostely otevřeny“ láká v letních měsících návštěvníky nejen na 
příjemné klima, ale hlavně ke zklidnění duše při komorních koncertech vážné hudby. A tak bychom 
mohli pokračovat, výčet akcí by byl dlouhý. 

 

I díky podpoře města, v rámci dotačních programů, v Jablonci funguje velké množství spolků, které 
sdružují aktivní občany. Ti se ve svém volném čase věnují hudbě, folklórním tradicím, tanci, 
výtvarnému umění a i např. urbanistickým památkám. Akce, které pořádají, prezentují ostatním 
obyvatelům i turistům vyjmenované oblasti a zároveň tím rozšiřují nabídku kulturního dění ve městě. 

 

Kulturní instituce zřízené a založené městem Jablonec nad Nisou 

 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.  

(www.ejbc.cz) 

Společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. v roce 2018 pořádala vlastní kulturní akce jako 
koncerty domácích i zahraničních interpretů, divadelní představení pro dospělé i děti, výstavy, 
městské slavnosti, veletrh Euroregion Tour a samozřejmě téměř každý den po celý rok nabízela 
promítání několika filmů denně ve dvou kamenných kinech a během léta i v kině letním. Kromě toho 
byly během roku prostory Eurocentra připraveny i pro kulturní či obchodní akce jiných subjektů. 

Středisko Kina dosáhlo návštěvnosti 52 tisíc diváků za celý rok. Diváci mohli navštívit kromě běžného 
promítání i projekty typu Metropolitní opera v přímém přenosu, Biosenior, Mimikino, Filmový klub a 
podobně. V listopadu 2018 proběhl 1. ročník filmového  festivalu Kinofest  zaměřeného právě na 
propagaci těchto projektů. 

Kulturní akce ve středisku Eurocentrum navštívilo takřka 16 tisíc diváků. 

Velký úspěch slavily tradičně čtvrteční koncerty Jabloneckého kulturního léta na Letní scéně 
Eurocentra a nedělní produkce  v Tyršových sadech.  

Společnost Eurocentrum získala během roku 2018 částku 570 tisíc Kč z dotací a sponzorství mimo 
svůj rozpočet, z čehož dotaci ve výši 208 tisíc Kč obdrželo středisko Kina od prestižní organizace 
evropských kin Europa Cinemas. 

 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.  

(www.knihovna.mestojablonec.cz) 

Mgr. Zbyněk Duda – ředitel, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 

V roce 2018 jsme si v knihovně připomínali dvě významná výročí, a to 100. výročí vzniku 
Československa literární soutěží Bylo nebylo sto let tomu, celoročním vědomostním kvízem Znáte-
víte-tušíte na dané téma, medailonky autorů a výstavkami knih z doby 1. republiky v rámci kampaně 
Týden knihoven, přednáškami o životě v našem městě z přelomu let 1918 a 1919 a oddělení pro 
mládež se navíc stalo kontaktním centrem v soutěžním projektu České televize Skautská pošta; 
zároveň jsme ke 40. výročí kompletní rekonstrukce objektu staré radnice pro účely knihovny připravili 
výstavu Čtyřicítka, která zachytila její poslední velké a zásadní úpravy. Objekt staré radnice jsme 
našim uživatelům a všem kolemjdoucím Lidickou ulicí představili také stálou výstavou zvětšených 
výřezů z historických fotografií této významné památky v centru města, aby si tak na samolepicích 
fóliích sami mohli porovnat stav i proměny budovy a jejího bezprostředního okolí na počátku i konci 
30. let, na počátku 50. let 20. století se současnou podobou.   

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem Educa jsme otevřeli neformální jazykový klub češtiny pro 
cizince, kteří si chtěli vylepšit své jazykové znalosti, a seniorům jsme nabídli cyklus Hrátky s pamětí, 
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ve kterém si pod vedením certifikovaného trenéra mohli vyzkoušet a procvičit svou paměť. Na pět 
studentů virtuální univerzity třetího věku splnilo podmínky k slavnostní promoci v Praze.    

Titulem Čtenář roku jsme ocenili naše nejmladší čtenáře Anežku Randákovou, Miu Rasko a Františka 
Klímu, kteří nás spolu se svými rodiči často navštěvovali a půjčili si hodně knížek.  

Prvoregistrací zdarma, výtvarnou soutěží na rodinné téma a rozšířenou nabídkou společenských her 
jsme podpořili novou kampaň Týden rodiny off-line, připojili jsme se ke sbírce ke Dni válečných 
veteránů, soutěž na podporu četby Lovci perel jsme nahradili Knoflíkohraním s knížkami, 
v křížovkářské Zlaté makovici jsme připomínali turistické cíle a zajímavosti regionu a pro X. ročník 
fotografické soutěže jsme zvolili téma Přistiženi při čtení. Vybrané soutěžní snímky jsme nevystavili 
jen u nás, ale také v Krkonošské knihovně v Jelení Hoře. Krásy a zajímavosti Dolního Slezska jsme 
pak našim čtenářům přiblížili výstavou snímků polského fotografa Piotra Miemiece. 

Během roku proběhlo v knihovně mnoho zajímavých setkání, např. se zahraničním zpravodajem 
České televize Martinem Jonášem a jeho manželkou Veronikou Jonášovou, autorkou stylového 
průvodce Berlínem, s autorem historických detektivek Vlastimilem Vondruškou, o životě žen po 
padesátce jsme pohovořili s Danielou Kovářovou a Radimem Uzlem, o léčivé síle bylin s Jarmilou 
Mandžukovou nebo jsme s Otou Karsem zavzpomínali na dětskou filmovou i televizní hvězdu 
Tomáše Holého.  

Na webových stránkách knihovny jsme zveřejnili záznamy z databáze osobností regionu, připravované 
studovnou v papírové verzi.   

Zřizovatel poskytl ceny pro vítěze našich soutěží, zajistil opravu odtoků odpadů ve sklepním prostoru 
a opravil skleněné dveře vestibulu oddělení pro mládež. Knihovna pořídila sestavu reproduktorů pro 
audiovizuální sál, kopírku, magnetickou tabuli a obměnila PC sestavy, tiskárny a koberce v provozech. 
Z projektu Záruky pro mladé v Libereckém kraji, organizovaného Úřadem práce České republiky, 
získala knihovna nového pracovníka pro oddělení půjčoven.    

 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.  

(www.divadlojablonec.cz) 

Mgr. Pavel Žur – ředitel, Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 

Rok 2018 se z pohledu dramaturgie a dlouhodobě sledovaných parametrů řadí k velmi zdařilým.  

Divadlo stále drží vybudovanou prestiž i pověst jedné z nejvýznamnějších institucí města i regionu. 
V průběhu celého loňského roku připravilo divadlo širokou, žánrově pestrou a kvalitní nabídku 
současné divadelní a hudební tvorby, v divadle hostovala profesionální divadla z celých Čech, 
divákům se představili umělci a interpreti zvučných jmen.   

K vrcholům sezóny patřily především čtyři slavnostní koncerty špičkových interpretů klasické hudby.  

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se uskutečnil slavnostní koncert, na němž vystoupil přední 
český hobojista Vilém Veverka společně se souborem Barocco Sempre Giovane. 

Famózním večerem byl rovněž koncert věnovaný 100 let nezávislosti Československa a Polska 
s názvem Hudba mezi hranicemi. Koncert proběhl za čestného sponzorství Velvyslanectví České a 
Polské republiky, Libereckého kraje a podpory Euroregionu Nisa. 

K nevšedním  zážitkům  patřil také koncert fenomenálního pěvce Štefana Margity, který 
za mistrovského doprovodu Moravského klavírního tria zapěl árie skladatele Antonína Dvořáka, 
Bedřicha Smetany, Césara Francka, Petra Iljiče Čajkovského a slovenské národní písně.  

V adventním čase koncertoval v jabloneckém divadle světově uznávaný houslový virtuóz Pavel Šporcl 
společně s operní pěvkyní Janou Šrejma Kačírkovou za doprovodu  Komorního  smyčcového souboru 
Praga Camerata s dirigentem Pavlem Hálou.   

Během letních měsíců se divadlo velmi významně podílelo na realizaci unikátního projektu Jablonec 
nad Nisou – město plné tónů 2018 (IV. ročník). Divadlo bylo opět jeho hlavním koordinátorem a do 
celkové nabídky zprostředkovalo také řadu zajímavých a divácky atraktivních představení a koncertů.  
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Koncem října se uskutečnila dvacátá druhá přehlídka neprofesionálních dětských tanečních souborů 
Podzimní fantazie 2018 (XXII. ročník). Zúčastnilo se jí devět nejlepších tanečních souborů z celých 
Čech, diváci zhlédli 16 choreografií, na kterých se vedle pedagogů podílely i děti.  

Bezprostředně na Podzimní fantazii navázala Celostátní přehlídka scénického tance mládeže i 
dospělých Tanec, tanec…2018 (XXXII. ročník), na jejímž průběhu se divadlo každoročně významně 
podílí. Na slavnostním zakončení této přehlídky byla udělena Cena města tance 2018.  

Do programové nabídky v průběhu celého roku byla také zařazena představení neprofesionálních 
divadelních souborů. V rámci přehlídky Ochotnické divadlo v našem regionu. 

Nabídku divadelních představení připravujeme tradičně i pro školy od nejmladších dětí až po 
středoškoláky a opravdu zájem o tato představení je poměrně velký. 

 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. 

(www.jablonec.com) 

Petr Vobořil – ředitel, Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou 

Jablonecké kulturní a informační centrum organizovalo v roce 2018 výstavy, koncerty či vzdělávací 
akce nejen v prostorách, které má ve své správě (Dům J. a J. V. Scheybalových, kostel svaté Anny), 
ale je zároveň koordinátorem a spolupořadatelem mnoha významných akcí ve městě. K těm 
nejnavštěvovanějším patřila výstava Zimní pohádky s M. Jágrem, Muzejní noc, cyklus Jablonecké 
kostely otevřeny a Den evropského dědictví. Zimní pohádky s M. Jágrem byly otevřeny začátkem 
prosince 2017 a trvaly do 27. 3. Byly doplněny promítáním v kině Junior a programem pro děti v době 
pololetních prázdnin. Muzejní noc pod Ještědem (18. 5. 2018) probíhala opět současně v Jablonci, 
Liberci a Vratislavicích, program byl koordinován a návštěvníci hojně využívali kyvadlové dopravy 
mezi městy. Výjimečnou akcí, do které se každoročně zapojuje více subjektů, je i Den evropského 
dědictví (15. 9. 2018). 

Letní cyklus Jablonecké kostely otevřeny (červenec–srpen) nabídl jednak prohlídky zdejších 
sakrálních památek, což ocení především turisté, a také pravidelné varhanní koncerty v těchto 
kostelích. Koncertní program v roce 2018 byl orientován na různá stylová období a doplněn o další 
sólový nástroj mimo varhany. Průběh byl poznamenán v závěru pokročilým poškozením varhan 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kdy koncert musel být přesunut do kostela sv. Anny. Další 
hudební akce v kostele svaté Anny se konaly i mimo cyklus JKO (byl to např. jarní koncert Music 
Export Selection, Absolventský koncert žáků ZUŠ, Otvírání studánek, Varhany – nástroj pokoje 
(jeden z posledních veřejných recitálů legendárního varhaníka Jaroslava Vodrážky), Zahájení adventu 
či Rodinný varhanní koncert). Mimořádným počinem byl pak podzimní koncert Nokturno pro 2862 
hlasů varhaníka z Neugablonz, Albina Wirbela, který ve svém sólo recitálu – benefici pro nadační 
fond Jablonecké varhany - přednesl rovněž skladbu věnovanou přátelství s partnerským městem 
Jablonec nad Nisou. V poslední části roku se odehrály oblíbené akce a koncerty (Týden seniorů, 
Advent) a úvodní koncert projektu připomínajícím blížící se 30. výročí pádu komunismu 30 ro©ků 
bez opony – Pink Floyd Acoustic Duo.  

Letní sezónu zpestřily výstupy na radniční věž, která byla pro veřejnost otevřena po dvouleté pauze. 

Co se výstavní činnosti týče, počátek roku 2018 byl ve znamení výstavy Zimní pohádky s M. Jágrem 
zaměřené zejména na malé návštěvníky. Výstava vyvolala velký zájem návštěvníků z řad fanoušků 
pohádek a dětské ilustrace. I další výstava opět připomněla dílo národopisců Scheybalových, kterým 
se JKIC dlouhodobě zabývá. Velký ohlas v památníku měla národopisná výstava s názvem Ze staré 
školy s praktickou ukázkou vybavení školní třídy z období první republiky připravená s podporou 
Krkonošského muzea – Památníkem zapadlých vlastenců. Hlavním počinem v kostele sv. Anny byla 
letní výstava Z Jizerských hor do Českého ráje vytvořená pro hlavní turistickou sezónu – představila 
na jednom místě tvorbu výtvarných umělců, kteří proslavili náš region. Úplný závěr roku byl laděný 
řemeslně – zakončila ho výstava Z voňavého polínka – připomínající i řezbářství a výrobu betlémů. 

K činnosti JKIC patří také zajištění provozu Centra ekologické výchovy, které slouží především 
jabloneckým školám. Konají se zde i programy pro veřejnost, mnohdy jsou součástí významných 
městských akcí (slavnosti, výstavy, veletrhy apod.). 
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Na závěr je potřeba zmínit, že významnou úlohou JKIC je provozování turistického infocentra včetně 
prezentace města na veletrzích domácích i mezinárodních, či dalších akcích – zejména ve spolupráci 
s partnerskými městy či projektovými partnery. V roce 2018 bylo infocentrum s velkým úspěchem 
zapojeno do celostátní hry Sežeňte ovečky organizované ČT Déčko. Byly dále vydávány tiskoviny k 
propagaci města. JKIC pravidelně sestavuje kulturní přehled o aktuálním dění ve městě a vydává ho 
11x ročně v tištěné podobě pod názvem Jablonecký kalendář. O kvalitě služeb svědčí opětovné 
obhájení certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb „Q“.  

 

Významné akce nebo aktivity pořádané oddělením školství, kultury a sportu v roce 2018 

 

• Den učitelů – divadelní představení – Městské divadlo Jablonec nad Nisou 
• 21. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů - téma Lípa náš národní strom 
• Cena pro nadané 2018 
• Den otců  
• 18. ročník Týdne seniorů 
• Oslavy konce 1. světové války, aneb jak se žilo na bojišti 
• Sázení památné lípy v parku u divadla 
• vzpomínková setkání při státních svátcích a výročích v měsících leden, květen, srpen, říjen a 

listopad 
• Ježíškova vánoční pošta 
• zajištění vedení Kroniky města Jablonec nad Nisou 
• zajištění dotačních programů v oblasti kultury 
• zajištění činnosti Kulturní komise 

Další spolupráce při společensko-kulturních akcích ve městě 

• Den památek 
• Velikonoční trhy 
• Město plné tónů 
• Jablonecké podzimní slavnosti 
• Vánoční trhy 
• Adventní akce 
• Cena města tance 
• Literární soutěž 
• Kinofest  

 

Přehled dalších institucí spolupracujících v oblasti kultury 

• Dům dětí a mládeže Vikýř, www.vikyr.cz 
• Základní umělecká škola, www.zusjbc.cz 
• Muzeum skla a bižuterie, www.msb-jablonec.cz 
• Centrum sociálních služeb, www.centrumjablonec.cz  
• ostatní neziskové subjekty 
• základní a mateřské školy 
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Sport 

Sportovní organizace zřizované a založené městem Jablonec nad Nisou 

 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.  

(www.sportjablonec.cz) 

Ing. Milan Matura - jednatel, U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou  

 

Nejvýznamnější sportovní akce roku 2018: 

Městská sportovní hala 

• Velká cena města Jablonce  - celostátní turnaj ve stolním tenise, leden  
• IRON FIGHT NIGHT 3, únor  
• Jablonecký korálek, soutěž jednotlivkyň v moderní gymnastice KPMG, březen 
• Velká cena Jablonce nad Nisou – Český pohár v judu, březen 
• Jablonecká perlička, XXVII. ročník soutěže jednotlivkyň v moderní gymnastice, duben 
• MČR juniorů a juniorek, Přebor ČR dorostenců, dorostenek, starších žáků, žákyň a žen v judu, 

květen 
• MČR v moderní gymnastice kadetek mladších a starších. TJ Sokol Jablonec n. N, květen 
• Czech Dance Championship – ARTISTIC DANCE, URBAN STREET AND POP DANCE 

DISCIPLINES, červen 
• 46.ročník Mezinárodního závodu přátelství ve skocích na trampolíně, říjen 
• Taneční soutěž Czech Dance Masters, říjen 
• 25.ročník Jabloneckého poháru v moderní gymnastice, listopad 
• Krajská sokolská akademie, Župa Jizerská, prosinec 

Atletická aréna na Střelnici 

• Jablonecká hala – mezinárodní atletický mítink, leden 
• Veterániáda – Mistrovství ČR veteránů, únor 
• Závody v požárním sportu/Jablonecká hala, březen 
• Závody v požárním sportu /Jablonecká hala, dospělí a dorost, duben 
• MČR žáků a žákyň na dráze, září 
• Pomerančový mítink, prosinec 

Plavecký bazén 

• Velká cena TJ Bižuterie  a města Jablonce nad Nisou, březen 
• Mistrovství ČR v Aquatlonu – plavecká část, březen 
• Jablonecká sportovní neděle, září 
• Mistrovství ČR 10.letých v plavání, prosinec 

Lyžařský a biatlonový areál Břízky 

• MČR v biatlonu dorostu a dospělých, leden 
• Biatlonová exhibice a MČR Mužů a žen v biatlonu, březen 
• MČR v biatlonu na horských kolech, červen 
• 54. ročník Mšenského přespolního běhu, říjen 

Jablonecká přehrada 

• Běh do pohody – 8. ročníku závodu v běhu kolem přehrady, duben 
• Memoriál Jaroslava Poslta – závody dračích lodí, červen 
• Jablonecká skládačka – netradiční kvadriatlon - charitativní projekt, červen 
• Prasoloppet – 17. ročník recesistického závodu na klasických lyžích v zimním oblečení, 

červen 

Ročenka 2018 95 Jablonec nad Nisou

http://www.sportjablonec.cz/


• Plavání přes přehradu – 29. ročník otevřeného plaveckého závodu, červen 
• Jablonecká regata - 10. ročník závodu skautských plachetnic, říjen 
• Silvestrovský běh okolo tří přehrad - čtvrtý ročník závodu na 5 km, prosinec 

Areál Dobrá Voda 

• JBCX Revelations – závod světového poháru ve sjezdu na horském kole, červenec 

 

Změny v oblasti sportu v roce 2018: 

• Otevření víceúčelového (školního) sportovního areálu v Sokolí (ZŠ 5. května) 
• Město zpracovalo Plán rozvoje sportu 2018-2020 

 

Dotace a peněžité dary z rozpočtu města 

V roce 2018 byla z rozpočtu města na agendu dotací a darů (odbor humanitní – oddělení školství, 
kultury a sportu) vyčleněna částka 13 045,7 tis. Kč (viz tabulka). 

 

Oblast 
Dotace (dary) z rozpočtu města 

humanitní odbor 
(v tis. Kč) 

Čerpání 
skutečnost k 31. 12. 2018 

(v tis. Kč) 

Sport  8 305 8 305 

- komise dotace, tříleté dotace  8 100 8 100 

- Baseball Club Blesk Jablonec nad 
Nisou, z.s. – investice (projektová 
dokumentace) 

125 125 

- ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 
– investice (víceúčelové hřiště) 

80 80 

Kultura  3 635 3 635 

- komise dotace, tříleté dotace  3 590 3 590 

- údržba kostelních hodin  (včetně 
mimořádné opravy) 

45 45 

Humanitní péče  31,2 31,2 

- CZP LK, o.p.s. 31,2 31,2 

Výchova a vzdělávání  300 300 

- komise dotace, tříleté dotace  200 200 

- Technická univerzita v Liberci – dar 100 100 

Drogy – prevence  0 0 

- komise dotace 0 0 

Ostatní (dary, individuální dotace 
/různé oblasti/, návratné finanční 
výpomoci, aj.)  

774,5 774,5 

Celkem 13 045,7 13 045,7 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Evidenční údaj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

děti svěřené do péče jiné osoby 51 41 24 27 22 24 

děti s nařízenou ústavní výchovou a 

v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

43/13 44/11 30/4 34/3 24/5 30/3 

děti svěřené do pěstounské péče/počet 

rodin 
89/48 99/73 106/82 97/95 117/104 107/98 

žadatelé o osvojení 9 7 14 2 3 2 

žadatelé o pěstounskou péči 15 15 4 3 1 2 

děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 38 29 34 34 25 30 

děti se syndromem CAN 40 40 59 104 70 68 

děti s výchovnými problémy 172 126 107 141 136 61 

mladiství s trestnou činností 8 7 10 9 10 12 

nezletilí páchající trestnou činnost 2 2 5 8 6 5 

jednání u soudů a dalších institucí za 

měsíc 
70 95 105 107 109 112 

počet pracovníků oddělení 15 14 14 14 14 14 

 

K 31. 12. 2018 oddělení evidovalo 955 tzv. živých případů rodin s nezletilými dětmi (tzn. případů 

rodin, se kterými OSPOD aktivně pracuje).  Z tohoto celkového počtu je 516 nových případů za rok 

2018 

Činnost oddělení je rozdělena na tyto základní úseky: 

 sociální práce s dětmi a jejich rodinami   

 agenda kurátorů pro mládež    

 agenda náhradní rodinné péče    

 agenda dětí se syndromem CAN   

 asistentka oddělení 

Počet pracovníků OSPOD dle systemizace k 31. 12. 2017 je 15. Aktuální počet pracovníků je však 13.  

Pokračuje dlouhodobá nepříznivá situace spočívající ve vysoké fluktuaci pracovníků OSPOD a 

k výrazným změnám nedošlo ani v počtech uchazečů hlásících se do výběrových řízení na neobsazená 

místa. K výraznému zlepšení nedochází ani poté, co Magistrát města Jablonec nad Nisou bonifikoval 

nástup na volné pracovní pozice náborovým příspěvkem.  

Pracovníci, kteří zůstávají na pracovních pozicích, jsou dlouhodobě přetíženi zastupováním 

chybějících spolupracovníků.  

Během roku 2018 pracovníci oddělení zastupovali nezletilé děti při opatrovnických a trestních řízeních 

soudů, dále pak u dalších institucí, např. u notářství, Policie ČR, Probační a mediační služby ČR, při 

přestupkových řízeních a dalších. V průběhu roku 2018 se podařilo nastavit systémovou spolupráci 

subjektů podílejících se na opatrovnických řízeních dle tzv. Cochemské praxe. Tento inovativní 

způsob uplatňovaný opatrovnickým soudem je pro mnohé rodiče novinkou, ale již nyní je možné říci, 

že je to způsob přínosný.  
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Zvýšená pozornost byla věnována dětem, nad kterými byla nařízena ústavní výchova.  Pokračuje trend 

umísťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu a pěstounské péče. Nezletilé děti v zařízeních 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětských domovech, kojeneckých ústavech, výchovných 

zařízeních, ústavech sociální péče a dalších zařízeních pravidelně, minimálně jednou za tři měsíce, 

sociální pracovník navštěvuje, sleduje je a se zákonnými zástupci a odborným personálem zařízení 

konzultuje jejich vývoj. Sociální práci oddělení věnuje také rodičům těchto dětí a směřuje je 

k obnovení narušených funkcí rodiny. K tomu též přispívají případové konference, které jako metodu 

sociální práce ukládá novela zákona. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že mnoho dětí je vychováváno mimo svou rodinu, tzn. v péči jiné 

osoby, nejčastěji se jedná o prarodiče dětí, a také v náhradní rodinné péči, tedy v osvojení nebo v péči 

pěstounské, případně poručenské. I těmto dětem je věnovaná zvýšená pozornost, a to pravidelnými 

návštěvami v rodinách, poradenstvím, provázením či zprostředkováním dalších sociálních služeb.  

Od 1. 1. 2013 je pěstounská péče zvýšeně podporována, a to státním příspěvkem pro každou rodinu. 

Pěstounské rodiny uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče, ve kterých jsou upravena práva a 

povinnosti ke kvalitnímu výkonu náhradní rodinné péče. Příkladem je právo pěstounů na respitní péči, 

krátkodobou péči, psychologickou nebo jinou terapeutickou pomoc, asistenci při styku s rodiči nebo 

blízkými osobami. Mezi povinnosti pak patří pravidelné vzdělávání pěstounů a podpora vztahu 

svěřených dětí s jejich rodinou. Pěstoun má možnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče 

s příslušným úřadem obce s rozšířenou působností podle svého místa bydliště nebo s jiným úřadem, 

krajským úřadem nebo neziskovou organizací, která má k výkonu této činnosti pověření.  K 31. 12. 

2018 neměl Magistrát města Jablonec nad Nisou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se 

žádným pěstounem, všichni pěstouni evidovaní OSPOD MMJN uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské 

péče s jinými subjekty.  

Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané – se mírně snížil, pro rok 

2018 bylo evidováno 68 případů. Relativně vysoké číslo je způsobeno evidovanými počty dětí, u nichž 

rodiče zanedbávají povinnou výživu, jinak řečeno, rodiče byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin 

zanedbání povinné výživy. I v uplynulém období však bylo řešeno několik případů velmi závažného 

charakteru, z nichž si poškozené děti ponesou po celý život psychické a zdravotní následky trestného 

činu, který na nich byl spáchán. I nadále je v této agendě velkým přínosem dobrá spolupráce s orgány 

činnými v trestním řízení jako především se Službou kriminální policie Krajského ředitelství Policie 

LK, Okresním státním zastupitelstvím v Jablonci n. N., rovněž s Nemocnicí Jablonec nad Nisou a také 

zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Ke zlepšení výkonu sociálně právní ochrany dětí, ale především v péči o ohrožené děti, přispělo 

zavedení Systému včasné intervence (SVI) od 1. 1. 2011. Postupně se do systému SVI zapojily 

důležité instituce - soud, státní zastupitelství, policie, probační a mediační služba, školská a 

zdravotnická zařízení i neziskové organizace. Koordinátorem SVI je právě oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. Jeho smyslem je včas zjistit ohrožení dítěte a tím mít možnost rychlého přijetí 

nejvhodnějšího opatření, dále pak rychlejší spolupráce se soudy a orgány činnými v trestním řízení. 

Neméně důležitá je pak programová evidence všech dětí, na které se sociálně právní ochrana dětí 

vztahuje s potřebnými záznamy a možností přístupu k nim všech pracovníků oddělení i mimo pracovní 

dobu a mimo pracoviště.  Ke kvalitnímu výkonu sociálně právní ochrany dětí a interdisciplinárnímu 

řešení případů ohrožených dětí také přispívá činnost Týmu pro mládež, jehož členové jsou zástupci 

nejdůležitějších institucí, které jsou do Systému včasné intervence na Jablonecku zapojeny. 

Nad rámec výkonu sociálně právní ochrany dětí se uskutečnilo i v průběhu roku 2018 díky 

pracovníkům oddělení několik akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně právní ochrana 

vztahuje. Pokračovaly preventivní a přednáškové akce pořádané pracovníky OSPOD, za zmínku stojí 

zejména projekt kurátorů  s názvem Nezakopni o paragraf!    

OSPOD MMJN pokračoval v externí spolupráci s psychologem, který nabízí služby pro klienty 

OSPOD. Velmi dobrá spolupráce je nastavena s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

v Jablonci nad Nisou. Přínosem pro OSPOD je spolupráce se zástupci sociálních služeb v regionu 

Jablonec nad Nisou.   
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Od 1. 1. 2015 splňuje výkon sociálně právní ochrany MMJN Standardy kvality sociálně právní 

ochrany zakotvené ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č.  473/2012 Sb.  

V souvislosti s neustálým vývojem sociálně právní ochrany a novými trendy v sociálně právní ochraně 

se pracovníci oddělení v průběhu uplynulého roku vzdělávali na seminářích a školeních a měli 

podporu nezávislého odborníka – supervizora.    
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6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

 

oddělení sociálních služeb 

 

oddělení sociální péče 

 

Ročenka 2018 100 Jablonec nad Nisou



Oddělení sociálních služeb  

Senioři 

Byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města 

Jablonec n. N. (dříve domy s pečovatelskou službou) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet přijatých žádostí  31 21 29 31 31 43 46 40 58 53 

Umístěno – jednotlivci  14 7 15 15 18 19 13 17 17 12 

Umístěno – dvojice  0 4 3 0 0 2 4 3 5 1 

 

Dotace z rozpočtu města pro registrované sociální služby 

V roce 2018 bylo podáno na oddělení sociálních služeb 31 žádostí o dotaci z rozpočtu města od 17 

poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, požadavek činil celkem 

6 888 763 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši 6 886 000 Kč mezi 17 

poskytovatelů na podporu celkem 31 sociálních služeb. 

Komunitní plánování 

V roce 2018 byly realizovány cíle a opatření 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 

Jablonecka na období 2016-2019. V průběhu roku 2018 pracovní skupiny a řídící skupina 

komunitního plánování Jablonecka zpracovaly Akční plán pro rok 2019. Prostřednictvím tohoto plánu 

může město ve spolupráci s organizacemi lépe sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných 

sociálních služeb na svém území, neboť obsahuje mimo jiné Základní síť sociálních služeb ORP 

Jablonec nad Nisou a to včetně potřebných kapacit jednotlivých služeb. Dokument byl schválen na 

prosincovém jednání zastupitelstva. 

Poskytovatelé sociálních služeb se opět připojili k Týdnu sociálních služeb dny otevřených dveří. 

Jednání pracovních skupin se pravidelně účastnilo více než 70 zástupců organizací – poskytovatelů 

sociálních i navazujících služeb, města a občanů, kteří se podíleli na tvorbě komunitního plánu a 

plnění úkolů souvisejících se zajištěním potřebných služeb pro občany na území města. 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi z oblasti sociální a zdravotní 

V roce 2018 s městem spolupracovalo 45 neziskových organizací, řada z nich se, jako poskytovatelé 

sociálních a navazujících služeb, podílela na komunitním plánování, případně byla zapojena do dalších 

aktivit v rámci prorodinné politiky města. 

V prázdninových měsících byla provedena komplexní aktualizace adresáře neziskových organizací 

z oblasti sociální a zdravotní na webu města a jejich nové přihlášení ke spolupráci s městem. 

Pravidelně probíhala pracovní setkání pracovníků magistrátu se zástupci neziskových organizací. 

Do tradičně úspěšně realizovaných akcí patřil 19. ročník Dne zdravotně postižených a 16. ročník 

projektu Společně nejen na jevišti. 

Při řešení bezbariérovosti města dle cíle č. 2 komunitního plánu oddělení přijalo a řešilo 32 podnětů od 

občanů, členů neziskových organizací, z pracovních skupin komunitního plánování, od Rady starších, 

další řešilo z vlastní iniciativy. Nejvíce byly zastoupeny podněty k řešení bariér od osob s omezenou 

schopností pohybu, kam patří kromě vozíčkářů i senioři nebo například těhotné ženy a maminky 

s dětmi do 3 let.  
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Podněty byly vzneseny k přístupnosti volebních a hlasovacích místností, přístupu do bytového domu, 

dostupnosti půjčoven kompenzačních pomůcek ve městě v době prázdnin, atd.  

Řešily se úpravy zeleně ve vyznačených trasách pohybu nevidomých osob. 

Magistrát města se zapojil do projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící, byly získány 2 tablety 

pro on-line tlumočení do znakové řeči prostřednictvím Tiché linky a provedeno zaškolení v obsluze 

tabletů, proběhla osvětová přednáška pro pracovníky magistrátu, byly zpracovány informace pro 

občany na webu města, to vše s cílem zpřístupnit úřad osobám s postižením sluchu. 

Z vlastní iniciativy oddělení pravidelně kontrolovalo funkčnost zvukových majáků pro nevidomé na 

budovách magistrátu, provádělo místní šetření a jednalo o realizacích úprav bezbariérového přístupu 

k soukromému objektu, ve spolupráci s oddělením správy komunikací řešilo přístup k objektu Pasecká 

23, Jbc. Proběhla místní šetření k ověření funkčnosti eurozámků instalovaných na území města. 

Informace o bezbariérovosti pro veřejnost - zpracovány informace o Senior dopravě ČČK na web 

města, přehled o řešení přístupnosti a existujících bezbariérových úpravách u budov magistrátu města 

z pohledu všech osob s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytnuty podklady pro článek 

v Jabloneckém měsíčníku, pořad v TV.  

 

Prorodinná politika 

V rámci prorodinné politiky byly během roku 2018 pořádány tradiční akce pro děti i rodiny. V únoru 

město společně s dalšími organizacemi v rámci celostátní kampaně Národní týden manželství pořádalo 

různé aktivity na podporu trvalých partnerských, manželských a rodinných vztahů. V květnu proběhl 

Den rodiny. V červnu byl uspořádán Den dětí a Den otců. V říjnu jsme se účastnili oslav 100 let 

republiky. 

Pro seniory se konala řada akcí během celého roku: oslava MDŽ a Svátku matek, předvánoční setkání. 

Tradičně proběhl týden seniorů. 

Během celého roku mohly rodiny využít speciálně nabízené slevy ve městě: zvýhodněné víkendové 

jízdné pro rodiny v jablonecké MHD, systém bonusových vstupenek na filmová rodinná představení v 

jabloneckých kinech. 

Také byly pravidelně aktualizovány stránky www.jabloneckarodina.cz, kde občané získávají 

informace o aktivitách prorodinné politiky, informacích z magistrátu apod. Dalším informačním 

zdrojem pro veřejnost je stránka Jablonecká rodina na Facebooku. 
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Oddělení sociální péče 

Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy nepojistných dávek, vč. jejich 

výplaty, z pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky (ÚP ČR).  

Na ÚP ČR tak byly převedeny dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, mimořádné výhody 

(průkazy TP, ZTP, ZTP/P), příspěvek na mobilitu a ostatní dávky pro osoby se zdravotním postižením 

(příspěvek na zvláštní pomůcky). 

Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále ukládá zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů. Základním cílem sociální práce na obcích tak zůstala zejména podpora 

„sociálního fungování“ klienta. Z tohoto důvodu tak od 1. 1. 2012 vzniklo nové oddělení sociální 

péče. Vedle sociálních pracovníků zde pracují i sociální kurátor pro dospělé a pracovníci pověření 

k výkonu veřejného opatrovnictví. 

Sociální pracovníci 

Sociální pracovníci pomáhají klientům řešit jejich nepříznivou sociální situaci, která může vzniknout 

v důsledku např. ztráty zaměstnání, nízkých příjmů, ztráty bydlení, závislosti na návykových látkách, 

zdravotního postižení, nemoci, věku apod. Proto se sociální pracovníci zaměřují nejčastěji na práci 

s osobami se zdravotním nebo duševním onemocněním, seniory, osobami žijícími rizikovým 

způsobem života, osobami bez přístřeší, s materiálními problémy, nezaměstnanými, obětmi agrese 

nebo domácího násilí, cizinci, atd.  

Za šestý rok činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc více než tisíc občanů. 

Některým z nich bylo poskytnuto třeba jen sociální poradenství, ale se 792 z nich bylo pracováno 

dlouhodoběji (viz přehled). 

 

Cílová skupina 
Počet klientů 

v roce 2015 

Počet klientů 

v roce 2016 

Počet klientů 

v roce 2017 

Počet klientů 

v roce 2018 

osoby se zdravotním 

postižením 
89 82 119 107 

senioři 148 174 136 159 

osoby ohrožené 

rizikovým způsobem 

života 

169 234 185 199 

osoby bez přístřeší 90 139 86 120 

nezaměstnaní a osoby 

s materiálními 

problémy 

109 119 144 134 

cizinci a osoby 

národnostních menšin 
81 153 103 48 

rodiny s dětmi 27 29 16 12 

oběti agrese nebo 

domácího násilí 
4 11 4 3 

počet klientů celkem 717 942 793 782 
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Sociální kurátor pro dospělé 

Sociální kurátor pro dospělé poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při 

překonávání obtížných životních situacích a při jejich integraci do společnosti. Jedná se zejména o 

pomoc při pracovním uplatnění, ubytování, finančním zajištění atd. Tato služba je součástí systému 

sociální prevence, sloužícího k ochraně společnosti před sociálně patologickými jevy. 

Sociální kurátor pro dospělé pracuje především s občany propuštěnými z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo vazby, občany, jimž byl výkon trestu podmíněně odložen, závislými na alkoholových 

nebo nealkoholových látkách, žijícími nedůstojným způsobem života, propuštěnými ze školských 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti apod. 

Sociální kurátor v průběhu roku 2018 pracoval celkem s 219 klienty.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet osob propuštěných 

z výkonu trestu odnětí 

svobody a vazby  

93 96 62 74 46 62 70 

počet osob, které nastoupily 

ve sledovaném roce výkon 

trestu a vazby  

75 51 57 44 44 70 63 

vyplacená dávka mimořádné 

okamžité pomoci z důvodu 

ohrožení osoby sociálním 

vyloučením v Kč 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

počet klientů, kteří navštívili 

sociálního kurátora 
242 228 239 231 216 244 219 

 

Veřejný opatrovník 

Opatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého občana, který byl (např. z důvodu duševního 

onemocnění nebo nadměrného požívání alkoholu či omamných látek) omezen ve svéprávnosti. 

K ustanovení opatrovníka dochází na základě rozhodnutí soudu, a to po předchozím rozsudku o výši 

omezení dotyčného. Opatrovnictví v ČR je ošetřeno převážně v občanském zákoníku a občanském 

soudním řádu.  

V průběhu roku 2018 k žádnému výraznému nárůstu nesvéprávných klientů v opatrovnictví 

statutárního města Jablonec nad Nisou nedošlo. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

celkem nesvéprávných klientů 

v opatrovnictví města  
19 28 31 65 70 74 74 79 

počet umístěných v ústavu 

sociální péče nebo domově pro 

seniory  

6 9 9 41 40 45 42 41 

dlouhodobý pobyt 

v psychiatrické léčebně  
4 4 5 4 4 6 7 7 

pobyt doma  9 15 17 20 26 23 25 31 

noví nesvéprávní klienti 

v opatrovnictví města 
3 9 4 36 6 6 9 10 
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7. Odbor ekonomiky 
 

 

oddělení rozpočtu a poplatků 

 

oddělení majetkoprávní 
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Oddělení rozpočtu a poplatků 

Vybrané poplatky 2010-2018 (v tis. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

poplatek ze psů 1 671 1 632 1 521 1 444 1 437 1 431 1 441 1 431 1 494 

poplatek za lázeňský 

nebo rekreační pobyt 
80 89 72 139 80 73 209 179 149 

poplatek za užívání 

veřejného prostranství 
2 213 2 298 1 982 2 682 1 998 1 732 1 664 3 218 2 213 

poplatek z ubytovací 

kapacity 
356 330 320 362 305 389 455 449 604 

poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 
5082 6397 1828*  817* 2144* 464* 0 0 0 

*konec poplatku k 31. 12. 2011, doposlané částky za rok 2011 

Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2010-2018 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

celkem žadatelů 11 7 5 4 9 3 4 3 2 

z toho:          

– fyzických osob  6 6 3 4 8 3 4 3 2 

– právnických osob  5 1 2 0 1 0 0 0 0 

celkový objem 

poskytnutých půjček 

(v tis. Kč) 

3 890 1 240 1 838 299 1 610 1 063 1 050 882 646 

z toho:          

– fyzickým osobám 1 347 990 838 299 1 210 1 063 1 050 882 646 

– právnickým osobám 2 543 250* 1 000 0 400 0 0 0 0 

*nečerpána 
 

Rozpočet města  
 

Zastupitelstvo města schválilo na rok 2018 rozpočet v celkovém objemu 1 195 066 tis. Kč. Po 21 

rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1 364 495 tis. Kč. Hospodaření města skončilo se 

schodkem ve výši 33 223 tis. Kč. 

Rozpočet města v roce 2018 schválený ZM (v tis. Kč) 

Příjmy  2018 Výdaje  2018 

daňové  696 146 běžné 786 261 

nedaňové  116 145 kapitálové 367 705 

kapitálové 17 000 financování 41 100 

dotace 85 086   

financování 280 689   

Celkem 1 195 066 Celkem 1 195 066 
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Hospodaření města v roce 2018 (v tis. Kč)  

Příjmy  2018 Výdaje  2018 

daňové  705 550 běžné  724 383 

nedaňové  147 215 kapitálové  329 217 

kapitálové 33 770 financování 615 362 

dotace 200 289   

financování 582 138   

Celkem 1 668 962 Celkem 1 668 962 

 

Investiční a neinvestiční výdaje za období 2011 – 2018 (v tis. Kč)  

Výdaje  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

investiční 

výdaje  
132 980 96 623 171 421 149 890 228 273 114 128 108 289 329 217 

neinvestiční 

výdaje  
793 924 610 467 639 476 608 166 635 500 633 163 664 921 724 383 

celkem  926 904 707 090 810 897 758 056 863 773 747 291 773 210 1 053 600 

 

Jednotlivé daně dle období 2011 – 2018 (v tis. Kč)  

Daně  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

z příjmu 

fyzických 

osob (FO) 

placená plátci 

94 255 96 077 101 392 105 087 107 465 123 309 141 061 162 060 

z příjmu FO 

placená 

poplatníky  

4 060 4 321 7 926 2 664 4 297 8 760 3 766 3 577 

z příjmu FO 

vybíraná 

srážkou  

8 135 9 662 10 008 11 434 12 264 12 470 12 417 14 137 

z příjmu 

právnických 

osob (PO)  

85 073 94 754 98 329 109 428 113 852 128 862 132 233 129 821 

DPH  202 001 191 367 210 187 222 486 225 077 236 161 268 038 319 390 

z nemovitosti  17 763 18 415 22 589 16 732 20 009 20 244 20 215 20 717 

celkem  411 287 414 596 509 713 467 831 482 964 529 806 577 730 649 702 

 

Dluhová služba města 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

dluhová služba v % 7,11 7,07 8,47 7,90 7,53 7,33 4,04 2,75 
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Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

Dotace  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

globální dotace  191 781 40 288 33 669 33 760 33 881 34 747 38 505 40 774 

ostatní dotace  99 040 73 800 56 051 59 664 75 198 82 041 50 340 138 810 

dotace celkem  290 821 114 088 89 720 93 424 109 079 116 788 88 845 179 584 

 

Přehled ostatních dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

2015 celkem 75 198 

2016 celkem 82 041 

2017 celkem 50 340 

2018 celkem 138 810 

Veřejnoprávní smlouvy  60 

Sociálně právní ochrana dětí  6 930 

Volba prezidenta ČR 1 335 

Volby do zastupitelstva a senátu ČR 2 177 

Na výkon sociální práce 1 853 

Aktivní politika zaměstnanosti 7 737 

Veřejně prospěšné práce - SR 812 

Veřejně prospěšné práce - EU 3 796 

Základní školy - kraj 216 

Základní školy – potravinová pomoc 76 

MŠ – šablony – CZ 354 

MŠ – šablony – EU 2 000 

ZŠ – šablony – CZ 564 

ZŠ – šablony – EU 3 200 

DDM Vikýř – šablony - CZ 216 

DDM Vikýř – šablony - EU 1 222 

DDM Vikýř - kraj 120 

ZUŠ - kraj 500 

MŠ - kraj 96 

Městská knihovna – kraj 1 160 

Nemocnice Jablonec – vzdělávání lékařů – ARO 315 

Nemocnice Jablonec – pohotovost 2 305 

Nemocnice Jablonec – návazná péče - investiční 72 991 

Nemocnice Jablonec – návazná péče – PIM návazná investice 7 600 

Nemocnice Jablonec – lůžková péče - MPSV 763 

CSS - pečovatelská služba - MPSV 4 100 

CSS - odlehčovací služba - MPSV 850 
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Volnočasové aktivity seniorů 23 

Kompostéry pro občany 2 973 

Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu 2 219 

Oprava sochy sv. J. Nepomuckého 80 

Obnova křížku 98 

Dopravní výchova 80 

Vybavení jednotek požární ochrany - MV 144 

Vybavení jednotek požární ochrany - kraj 305 

Rekonstrukce požárních zbrojnic 538 

Prevence kriminality – neinvestiční 43 

Prevence kriminality - investiční 1 083 

Prevence kriminality – asistent prevence kriminality 513 

Péče o krajinu 126 

Program regenerace městské památkové zóny 1 695 

Vzduchotechnika v MŠ - OPŽP 2 004 

Zateplení ZŠ Šumava – OPŽP 3 538 

 

Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2018 (v Kč) 

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ  72,33 

na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ  76,92 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ  47,48 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,59 

na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 6,82 

na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby  134,98 

na jednoho návštěvníka knihovny  93,69 

na jednoho návštěvníka divadla   149,23 

na jednoho návštěvníka kostela sv. Anny 50,03 

na jednoho návštěvníka Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 89,34 

na jednoho návštěvníka kina  52,35 

na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra  104,26 

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu ve sportovní hale  117,16 

na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu  48,06 

na jednoho přepraveného občana v MHD  8,29 

na jednoho přepraveného občana tramvají  10,64 

na jednu vstupenku do bazénu  43,98 

na jeden m² hrobového místa za rok  43,83 
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Vybrané výdaje Technických služeb Jablonec, s. r. o., v roce 2018 (v tis. Kč) 

údržba komunikací za rok  23 009 

zimní údržba za rok  16 931 

čištění města za rok  9 757 

provoz veřejného osvětlení  13 656 

údržba městské zeleně  9 217 
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Oddělení majetkoprávní 

 zajišťuje podklady pro prodej objektů, prodej a směny pozemků, výkupy pozemků a objektů, 

zřizování věcných břemen na pozemcích města a liniových věcných břemen u místních 

komunikací, bezúplatné převody, přípravu a uzavírání smluv, podávání návrhů na vklad do 

katastru nemovitostí; 

 zajišťuje podklady pro pronájem objektů, pozemků a prostor sloužících k podnikání, 

připravuje a uzavírá smlouvy; 

 připravuje podklady pro prodej bytů a spolupracuje s realitními kancelářemi uzavírajícími 

smlouvy o převodu jednotek; 

 majetkoprávně vypořádává nemovitý majetek, dohlíží na zápis nemovitého majetku obce dle 

zákona č. 172/1991 Sb., dohledává údaje v pozemkových knihách a identifikuje historický 

majetek, převody nemovitostí z České republiky na město, účastní se vytyčování pozemků ve 

vlastnictví města; 

 aktualizuje data v evidenci pozemků v registru města, včetně zajišťování podkladů pro změny 

v inventurních seznamech, spolupracuje s oddělením účetní evidence; 

 spolupracuje s ostatními odděleními MMJN při zápisech objektů do katastru nemovitostí, 

provádí zápisy geometrických plánů po provedení kolaudace, výmazy a zápisy věcných práv 

do katastru nemovitostí (zástavní práva, předkupní práva apod.); 

 zpracovává všechny druhy smluv, které spadají do působnosti majetkoprávního oddělení 

(zejména kupní, směnné, nájemní, o výpůjčce, výprose, služebnosti, darovací atd.). 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet prodaných 

bytů  
7 12 39 281 7 0 0 0 

rozloha prodaných 

pozemků v m
2
 

16 476 12 560 13 395 8 523 20 919 23 318 13 219 12993 

počet bezúplatných 

převodů na město  
17 11 16 4 6 8 3 2 

počet uskutečněných 

výkupů 
10 3 13 13 15 14 7 7 
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8. Odbor správy majetku 
 

 

oddělení správy objektů 

 

oddělení správy veřejné zeleně 

 

oddělení správy komunikací 
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Oddělení správy objektů 

Oddělení správy objektů zajišťovalo a zajišťuje správu všech typů objektů v majetku města. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet objektů ve správě 

OSO k 31. 12. daného 

roku 
88 61 60 60 59 59 

počet bytů ve správě 

OSO k 31. 12. daného 

roku 
1 162 779 801 801 809 809 

prostředky z rozpočtu 

města na běžnou údržbu 

bytů (v Kč) 
4 345 000 3 998 000 9 283 000 9 619 000 8 538 000 7 513 000 

Větší opravy realizované v roce 2018 

Městské bytové domy 

 Řetízková 5 – výměna topidel byt č. 7 a 20 ve výši 55 tis. Kč 

 Řetízková 7 – oprava bytu č. 11 ve výši 63 tis. Kč 

 Řetízková 9 – výměna topidel byt č. 7 a 20 ve výši 55 tis. Kč 

 Skřivánčí 66 – oprava topidel ve výši 57 tis. Kč 

 B. Němcové 54 – oprava bytu č. 10 ve výši 90 tis. Kč  

 Podhorská 20 – oprava podlahové krytiny ve výši 32 tis. Kč 

 Podhorská 5 – výmalba společných prostor ve výši 41 tis. Kč 

 Lidická 7 – oprava bytu č. 15 ve výši 140 tis. Kč 

 Na Úbočí 21 – oprava 4 bytových jednotek ve výši 368 tis. Kč 

 Na Úbočí 14 – oprava elektroinstalace ve výši 71 tis. Kč 

 Lidická 7 – oprava bytové jednotky č. 15 ve výši 161 tis. Kč 

 Lidická 9 – oprava kotle a karmy ve výši 52 tis. Kč 

 Na Kopci 9 – výměny kotlů v NP ve výši 90 tis. Kč, oprava elektroinstalace ve výši 32 tis. Kč 

 Na Kopci 11 – výměna topidel byt č. 9 a 14 ve výši 40 tis. Kč, vodoinstalace ve výši 77 tis. Kč 

 Na Kopci 13 – výměna topidel ve výši 26 tis. Kč 

 Kamenná 11 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a výtahu ve výši 33 tis. Kč 

 Dlouhá 25 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a oprava NP ve výši 44 tis. Kč, oprava oken a 

oprava vnitřních omítek ve výši 145 tis. Kč 

 Zelené údolí 3 – oprava střechy ve výši 48 tis. Kč 

 Podhorská 20 – oprava kotelny ve výši 28 tis. Kč a oprava střechy ve výši 59 tis. Kč 

 Mírové náměstí 14 – výměna odpadního a vodovodního potrubí ve výši 144 tis. Kč 

 Palackého 26 – oprava balkonu ve výši 31 tis. Kč 

 Slunná 440 – oprava kanalizace ve výši 56 tis. Kč 

 U Tenisu (BD) – oprava 2 ks sprchových koutů ve výši 57 tis. Kč 

 Lidická 9 – oprava plynového kotle ve výši 457 tis. Kč 

 Smetanova 63 – výměna oken a dveří ve výši 1 343 tis. Kč 

 Generála Mrázka 28 - oprava plotové zídky v ulici ve výši 190 tis. Kč 

 DZU Palackého 63 a 65 – opravy 8 bytových jednotek ve výši 487 tis. Kč 

 DZU Novoveská 5 – oprava 5 bytových jednotek ve výši 153 tis. Kč 

Pronájem bytů 

V roce 2018 bylo vypsáno 11 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 

27 zájemců (podáno 36 žádostí). Městská ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a 

provozována v roce 2018 bez větších problémů. Městská ubytovna v objektu Střelecká 7 je stále 

z důvodu špatného stavu budovy uzavřena. Krizová ubytovna pro rodiny s dětmi v 1. patře objektu 

Lípová 9 byla také obsazována a provozována bez větších problémů. 
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Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen 

 ZŠ Rychnovská 215 - projekční práce 344 tis. Kč, dozor investora při rekonstrukci 97 tis. Kč, 

oprava oken v podkroví 64 tis. Kč, oprava střešního pláště 6 764 tis. Kč 

 ZŠ 5. května – oprava chodeb a kabinetů (objekt Sokolí) 264 tis. Kč, likvidace septiku (budova 

Sokolí) 74 tis. Kč, oprava dveří hl. vchod 64 tis.Kč 

 ZŠ Pasířská – oprava soc. zařízení 471 tis. Kč 

 ZŠ Mozartova - PD na reko. spojovacího krčku 118 tis. Kč, zateplení a oprava chodby 

spojovacího krčku 2 708 tis. Kč, oprava šaten a sociálních zařízení spojovací krček 2 242 tis. 

Kč, oprava šaten fotbal 76 tis. Kč, oprava dveří tělocvična 40 tis. Kč 

 ZŠ Liberecká 26 – oprava části oplocení areálu 99 tis. Kč, oprava světel v tělocvičně 59 tis. 

Kč, oprava určených soc. zařízení 548 tis. Kč 

 ZŠ Arbesova – oprava chladicích boxů 153 tis. Kč 

 ŽŠ Pod Vodárnou – oprava venkovního schodiště 182 tis. Kč 

 ZŠ Na Šumavě – odstranění závad z revizí 57 tis. Kč, oprava odvodnění části areálu 75 tis. Kč, 

oprava oplocení 111 tis. Kč 

 ZŠ Pivovarská – oprava severní části střechy 1 114 tis. Kč, oprava plotu pozemek družina 49 

tis. Kč 

 Zajištění obsluhy určených kotelen 484 tis. Kč 

Mateřské školy 

 MŠ Čs. armády - oprava stodoly 400 tis. Kč, PD na reko. kanalizace 83 tis. Kč, oprava střechy 

291 tis. Kč, oprava soc. zařízení a šaten 221 tis. Kč, nátěr střech stodola 62 tis. Kč 

 MŠ Hřbitovní – oprava určených podlahových krytin 86 tis. Kč 

 MŠ Dolní – instalace zabezpečovacího systému 90 tis. Kč 

 MŠ V. Nezvala – oprava oplocení 52 tis. Kč 

 MŠ Mechová – oprava oplocení 206 tis. Kč, oprava vodovodní přípojky 131 tis. Kč, oprava 

podezdívky 102 tis. Kč,  

 MŠ Husova - oprava septiku 100 tis. Kč, oprava soc. zařízení 452 tis. Kč 

 MŠ Švédská - oprava soc. zařízení 636 tis. Kč, oprava elektroinstalace 55 tis. Kč, zajištění 

dodávek teplé vody do objektu 377 tis. Kč 

 MŠ J. Hory - oprava plotu 154 tis. Kč, oprava podezdívky 60 tis. Kč, úprava třídy 103 tis. Kč, 

PD na reko. odl. pracoviště 156 tis. Kč, reko odl. pracoviště 3 249 tis. Kč 

 MŠ Tichá – oprava povrchu chodníků 520 tis. Kč 

 MŠ Slunečná – oprava kuchyně 80 tis. Kč 

 Oprava hernách prvku v určených areálech 167 tis. Kč 

Speciální mateřské školy 

 SMŠ U Přehrady - oprava oplocení 180 tis. Kč, oprava určených oken 196 tis. Kč, oprava 

tarasu 216 tis. Kč, oprava zabezpečovacího systému 77 tis. Kč 

Základní školy (speciální) 

 ZŠ Liberecká 31- oprava určených oken 211 tis. Kč, reko. odkanalizování objektu 171 tis. Kč, 

oprava zahradního domku 61 tis. Kč, oprava opěrné zdi 89 tis. Kč 

 ZŠ J. Hory 33 – oprava oplocení 85 tis. Kč 

 SZŠ Rybářská – likvidace vodovodní přípojky 217 tis. Kč, oprava vodoinstalace 58 tis. Kč 

Střední uměleckoprůmyslová škola 

• vestavba do půdních prostor třídy, sekretariát, kabinety, sprcha, WC 2 487 tis. Kč, PD na 

výměnu oken 105 tis. Kč, přípojka vody 197 tis. Kč 

Sportovní zařízení 

Zimní stadion:  

 oprava ledové plochy 57 tis. Kč, oprava části střechy 59 tis. Kč, oprava VS 193 tis. Kč 
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Plavecký bazén: 

 oprava kazetových stropů 241tis. Kč, oprava saunových kójí 241 tis. Kč, oprava vzduchového 

dmychadla 81 tis. Kč, oprava tepelného výměníku ústředního topení 242 tis. Kč, oprava 

snímačů 94 tis. Kč, oprava velkoobjemového ohřívače vody 88 tis. Kč, pronájem zahrady ŽOL 

77 tis. Kč, rekonstrukce a zateplení střechy a obvodového pláště 40 865 tis. Kč, rekonstrukce 

topení 3 726 tis. Kč 

Střelnice: 

 oprava podhledu v admin. budově 196 tis. Kč, úklid určeních podlah 74 tis. Kč, oprava 

elektroinstalace v admin. budově 418 tis. Kč, oprava výbojek na stožárech 241 tis. Kč, oprava 

WIFI signálu v areálu 220 tis. Kč, PD na úpravu areálu 390 tis. Kč, oprava elektroinstalace na 

fotbalovém stadionu 117 tis. Kč, boxy na střídání fotbalových hráčů a rozhodčích, vyhřívané 

sedačky 2 294 tis. Kč, oprava elektroinstalace komentátorského stanoviště 195 tis. Kč, 

odstranění havárie velkoobjemového ohřívače vody 127 tis. Kč, pronájem kabin TOI TOI 205 

tis. Kč, oprava určené části oplocení 79 tis. Kč, posouzení stavu fotbalového trávníku 64 tis. 

Kč, doplňkové turnikety 1 847 tis. Kč, ozvučení areálu 4 070 tis. Kč, úprava výběhových zón 

kolem stadionu 711 tis. Kč, opr. kazet. stropů a omítek 235 tis. Kč, oprava elektroinst. 78 tis. 

Kč    

LA stadion: 

 grafická úprava ochozů 117 tis. Kč  

Městská hala: 

 oprava opony 77 tis. Kč, oprava určených sedaček 154 tis. Kč, oprava jedné řady sedaček 154 

tis. Kč 

Umělé trávníky:  

 oprava UMT Mozartova 115 tis. Kč, oprava UMT Břízky 160 tis. Kč, oprava oplocení 318 tis. 

Kč  

 

Další městské organizace 

 Eurocentrum - oprava osvětlení parketu 240 tis. oprava osvětlení balkonu 166 tis. Kč, oprava 

poškozené stěny 302 tis. Kč 

 Vikýř – oprava dveří 53 tis. Kč 

 ZUŠ - stavební práce 60 tis. Kč 

 KD Kokonín -  oprava podlah 173 tis.Kč 

 Městské divadlo – PD na opravu fasády 118 tis. Kč 

 Městská knihovna – zajištění obsluhy vytápění 84 tis. Kč, oprava kanalizace 51 tis. Kč 

 Nemocnice – zahájení výstavby pavilonu intenzivní medicíny 19 186 tis. Kč 

Nebyty 

 Uhelná 5 – zateplení podkroví 190 tis. Kč, oprava vnitřních omítek 59 tis. Kč  

 městské vodovody - PD na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Liberecká – Lípová 236 tis. Kč, 

zajištění technického dozoru investora při reko. vodovodu Čelakovského 90 tis. Kč 

 ul. Turnovská – oprava opěrné zdi 217 tis. Kč 

 ul. Vrkoslavická – oprava opěrné zdi 88 tis. Kč  
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Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů 

Činnost Celkem Souhlas Nesouhlas Neprojednáváno 

přechod nájmu bytu 1 1 0 0 

podnájmy 1 1 0 0 

Počet evidovaných žádostí 

- děti z DD a PP 6 

- o byt zvláštního určení 2 

 

Počet uvolněných a obsazených bytových jednotek v roce 2018 45 

z toho:  standardní kategorie 45 

 snížená kvalita 0 

 

 0 + 1 15 

1 + 1 23 

1 + 2 4 

1 + 3 3 

z toho obsazeno: 25 

důvod: - výběrové řízení 5 

- BZU 7 

- rozhodnutí RM 8 

- obecní zájem 5 

z toho neobsazeno: 20 

 - nabízíme ve VŘ 2 

- výměna oken v BZU 7 

- nutné úpravy bytu 11 
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Oddělení správy veřejné zeleně 

Správa veřejné zeleně 

Do plochy údržby zeleně jsou započítány pouze trávníkové plochy, kromě toho se ošetřují ještě keřové 

a trvalkové porosty či záhony a živé ploty apod. Údržba probíhá na základě smluvního vztahu s TSJ. 

Do celkových nákladů za údržbu je započítána i údržba keřů, trvalek a tvarování živých plotů. 

V položce „celkové náklady“ je uvedena pouze částka za údržbu smluvně zajištěnou TSJ.  

Kácení a ošetřování stromů provádíme na všech pozemcích v majetku města, tj. na veřejně 

přístupných plochách v parcích či na sídlištích, v zahradách u městských či bývalých městských 

objektů, v mateřských a základních školách. Pečujeme rovněž o stromy podél komunikací, na 

hřbitovech, v letním kině a na dalších plochách, které město vlastní. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

plocha (m²) 722 685 732 550 740645 745887 765 554 791 029 

celkové náklady (Kč) 7 529 911 7 932 143  7 946 056 7 736 077 8 377 406 9 187 979 

pokácené stromy (ks) 196 241 317 252 286 160 

ošetřené stromy (ks) 315 655 367 1193 631 430 

nově vysazené stromy 

(ks) 
58 91 25 37 80 48 

nově vysazené keře (ks) 641 335 1195 595 2 690 2 888 

nově vysazené trvalky 

(ks) 
 1 205 163 - 990 4 454 

V roce 2018 proběhly tři větší akce týkající se obnovy zeleně v parcích A. Dvořáka, u městského 

divadla, zahájena byla obnova zeleně v parku Pod Baštou a proběhla obnova porostů v okolí okružní 

křižovatky U Zeleného stromu. Tyto akce se promítly ve větším množství vysazených keřů a trvalek. 

Kromě toho bylo vysazeno i 1 895 ks cibulovin. 

Zvířata 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

na území města odchyceno 

psů 
120 144 115 95 103 181 

na území města odchyceno 

koček 
166 156 206 199 200 189 

náklady na odchyt a pobyt 

v útulcích (Kč) 
424 000 393 000 431 000 364 000 381 000 316 000 

náklady za veterinární péči 

(Kč) 
383 000 379 000 402 000 492 000 447 000 351 000 

deratizace a odchyt holubů 

(Kč) 
117 000 69 000 70 000 148 000 218 000 63 000 

V roce 2018 byla dále na území města odchycena tato zvířata: 4 zakrslí králíci, morče, potkan, 3 

gekoni a sele. 
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Městský mobiliář 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

opravené lavičky (ks) 138 193 136 87 250 147 113 175 234 

nové lavičky (ks) 12 0 2 33 10 40  5 5 5 

V roce 2018 bylo nakoupeno 21 odpadkových košů a 2 pyramidální květinové nádoby. 

Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet uměleckých děl a památek ve správě 

města  
75 75 75 75 75 79 83 

z toho je zapsáno ve jmenném seznamu 

kulturních památek 
10 10 12 13 14 14 14 

prostředky z rozpočtu města na opravy  

(v tis. Kč) 
34 105  349  954 662 697 1 473 

 

Provádí se údržba místních kulturních památek, např.: 

 přemístění a oprava kříže v Lukášově 

 oprava kovového kříže na kamenném podstavci v Tyršově stezce, na Malých Vrkoslavicích a 

na hřbitově v Proseči 

 oprava památníku v Lučanské ulici  

 oprava kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Malé ulici 

 návrh a instalace pamětních desek na kostely – sv. Anna, Rýnovice a Mšeno 

 oprava okolí uměleckého díla „Hranoly“ ve Mšeně  

Hřiště 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet dětských hřišť ve správě 

města  
36 36 37 37 38 38 41 

prostředky z rozpočtu města na 

opravy (v tis. Kč) 
215 275 755 243 140 316 1 208 

 

Každoročně je hrazena celoroční kontrola sportovišť v Nové Pasířské, ul. Řetízkové a Liberecké. 

V jarních měsících instalace plat na hladinu jablonecké přehrady, na podzim odstranění plat a dále 

přesun velkého mola od hráze přehrady na hladinu. Provádí se drobné opravy a běžná údržba 

sportovišť, mezi větší akce můžeme zařadit např. 

 oprava oplocení na sportovišti – VI. kurtu na přehradě 

 oprava asfaltu na sportovišti – V. kurtu na přehradě 

 oprava sportoviště Na Úbočí 
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Pohřebnictví 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet hřbitovů ve správě města  6 6 6 6 6 6 

počet hrobů ve městě přibližně  8 199 8 209 8 209 8 209 8 209 8 279 

prostředky z rozp. města na 

správu, údržbu a provoz (Kč) 
1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 2127 000 

 

Správu, provoz a údržbu šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal. Na objektu smuteční 

síně byly opraveny klempířské prvky a na hlavním hřbitově byla opravena dlažba. 

 

Odpadové hospodářství 

V roce 2018 občané Jablonce nad Nisou vytřídili 3 950 tun odpadu, odstraněno, resp. využito bylo 

celkem 12 325 tun odpadu. 

 

Vývoj počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad v letech 2010 – 2018 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

přírůstek/celkem 

stanovišť 
7/249 -1/248 4/252 -2/250 -1/249 0/249 -2/247 1/248 9/257 

V roce 2018 byla vybudována 3 nová stanoviště s podzemními kontejnery na tříděný odpad a jejich 

celkový počet tak stoupl na 6. 

V roce 2018 bylo občany města vytříděno (v kg) 

papíru  1 231 181 

železa   1 645 009 

skla (barevné, čiré) 563 342 

PET lahví a ostatních plastů 508 574 

nápojových kartonů 1 565 
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Oddělení správy komunikací 

Opravy 

Velkoplošné opravy živičných koberců 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 11 238 132 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 5/2018 

 Termín dokončení: 12/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Seznam chodníků a vozovek: 

Poř. Komunikace určená k opravě Cena včetně 21% DPH (Kč) 

1. ul. Přímá 396 634 

2. ul. Zahradní 3/3 209 817 

3. ul. Na Kopci 237 344 

4. ul. Palackého - chodník 339 606 

5. ul. Prosečská - chodník 994 541 

6. ul. 9. Května 728 020 

7. ul. Jasná 318 953 

8. ul. Dobrá Voda 170 739 

9. ul. Kavanova 335 108 

10. ul. V Aleji 1 795 800 

11. ul. Nová Osada 1 373 974 

12. ul. Křížová 690 457 

13. ul. Rychnovská - chodník 91 592 

14. ul. Mozartova - chodník 437 257 

15. ul. Jehlářská 211 051 

16. Horní náměstí - chodník 1 081 547 

17. ul. Mánesova 224 000 

18. ul. E. Floriánové – chodník a schodiště 186 553 

19. ul. Na Úbočí - parkoviště 210 003 

20. ul. Luční – Autobusové nádraží 252 912 

21. ul. Bousova 276 287 

22. ul. Jeronýmova 475 937 

23. ul. Turnovská – schodiště stadion Střelnice část. 200 000 

Celkem 11 238 132 

 Popis akce: Frézování stávajících živičných vozovek a chodníků a následná pokládka nového 

asfaltobetonového koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a 

bezbariérových přechodů pro chodce, opravy odvodnění nebo v případě chodníků též 

pokládka betonové dlažby zámkové. 
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Investiční akce 

Rekonstrukce chodníku v ul. Na Roli 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 849 585,77 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 5/2018 

 Termín dokončení: 8/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Popis akce: Odstranění stávající konstrukce panelového chodníku. Nová konstrukce chodníku 

ze zámkové betonové dlažby vč. bet. silničních obrub a šterbinového žlabu v křiž. s ul. 

Harrachovská.  

Rekonstrukce lávky v ul. Na Můstku 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 868 771,74 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 4/2018 

 Termín dokončení: 5/2018 

 Dodavatel: N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

 Popis akce: Rekonstrukce mostu: nosnou konstrukcí (NK) mostu je 1 prosté pole, kde NK 

tvoří 4 ks ocel. válcovaných profilů IPE č. 240, které jsou v příčně spojeny 4 ks příčníků z 

ocel. válcovaných profilů IPE č. 140. NK je uložena na nové železobetonové úložné prahy se 

závěrnou zídkou z betonu třídy C30/37-XF4. Závěrná zídka odděluje prostor mostovky od 

navazujících předpolí, které tvoří živičný kryt. Mostovka je složena z kompozitních roštů o tI. 

38 mm s oky 14x14 mm s protiskluzovou úpravou. Na mostě je navrženo záchytné zařízení ve 

formě ocelového zábradlí se svislou výplní o výšce 1,1 m s protikorozní ochranou. Konstrukce 

vozovky mimo most V1: obrusná vrstva ACO 11S 40 mm, spojovací postřik 0,35 kg/m2, 

obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm, štěrkodrt' ŠDA 150 mm, štěrkodrt' ŠDB 150 mm. 

Napojení ul. Mládí na ul. Palackého 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 1 021 411,31 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 9/2017 

 Termín dokončení: 7/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Popis akce: SO 101 Napojení ulice Mládí na ulici Palackého – nové bet. obruby, vozovka 

ACO, prvky pro nevidomé; SO 190 Dopravní značení; SO 301 Odvodnění křižovatky 

Předlažba ul. Podhorská 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 199 407,30 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 6/2018 

 Termín dokončení: 9/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Popis akce: V úseku ulic Dr. Farského a ul. Smetanova provedena výměna dlažby parkovacích 

stání, kde stávající betonová dlažba do zámku byla v havarijním stavu. Nově povrch proveden 

ze žulové kostky – kombinace velká kostka 160/160 mm a malá kostka 100/100 mm. Na 

parkovacích stáních kladena do řádků. Úžlabí mezi vozovkou a chodníkem provedeno z velké 

kostky. Součástí stavby je také úprava odvodnění komunikace formou přesazení uličních 

vpustí včetně doplnění 1 ks uliční vpusti ve stávajícím vedení. Zároveň provedena předlažba 

přilehlého chodníku ze stávající žulové mozaiky.  

Komunikace ul. Za Hrází – Domov důchodců  

 Náklady na realizaci v roce 2018: 2 395 899,09 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 6/2018 

 Termín dokončení: 9/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
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 Popis akce: Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace na pozemku p. č. 1604 v k. ú. 

Mšeno nad Nisou včetně stavby nového chodníku podél vozovky, spojovacího schodiště, 

stavbu podélných parkovacích stání před Domovem pro seniory na pozemku p. č. 1603/54 vč. 

otáčecího kladiva a dopravního značení. Celková délka stavební úpravy komunikace v ul. Za 

Hrází je 81 m v šířce 5 m a chodníkového tělesa v šířce 1,75 z betonové dlažby do zámku 

v délce cca 100 m. Nově 10 podélných parkovacích míst z betonové dlažby do zámku a 

propojovací chodník se schodištěm v šířce 2 m.   

Ostatní a drobné opravy komunikací a jejich příslušenství v průběhu roku 2016 

 Náklady na realizaci v roce 2018: 12 719 868 Kč vč. DPH 

 Termín zahájení: 1/2018 

 Termín dokončení: 12/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Popis akce: Drobné a větší opravy vozovek a chodníků asfaltobetonovými obrazci, předlažby 

žulové, betonové silniční a chodníkové dlažby, opravy opěrných zdí, opravy odvodnění 

komunikací, opravy mostků, propustků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, pěších stezek a 

schodišť na území města na základě plánované údržby. Podněty k opravám: vlastní zjištění 

oddělení, hlášení MP, PČR, občanů, TSJ, s. r. o., a dalších.  

Modernizace veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou 

 Náklady na realizaci v roce 2016: 2 500 000 Kč 

 Termín zahájení: 4/2018 

 Termín dokončení: 11/2018 

 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 Popis akce: Jedná se o výměnu svítidel, řešení kabeláže, sloupů, rozvaděčů apod. ulic: Jitřní, 

Spojovací, U Přehrady, Janovská, Kubálkova, Dolní náměstí, Podhorská, Březová, Dlouhá, 

Vysoká, Křišťálova, Liberecká, Průmyslová, Skřivánčí, Kostelní, Belgická a další. Finanční 

prostředky byly použity na modernizaci veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou.  
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9. Kancelář tajemníka 
 

 

informační středisko magistrátu 

 

oddělení informačních technologií 

 

oddělení provozní 
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Informační středisko magistrátu 

Dle vyvolávacího zařízení je za rok 2018 evidováno úkonů a rozděleno dle činností následovně: 

 

CzechPOINT 3 148 

Ověřování 6 937    

Pokladna 3 727 

Informace 6 703 

Opuscard 3 796    

Podatelna 5 988    

Ostatní 4 285 

Celkem 34 584 

 

CzechPOINT 2016 2017 2018 

Výpisy z rejstříku trestů 1 365 1 027 954 

Výpisy z obchodního rejstříku 684 172 157 

Výpisy z katastru nemovitostí 1 000 979 813 

Výpisy z živnostenského rejstříku 71 51 36 

Konverze  1 261 1 070 1 815 

Datové schránky (zřízení, zrušení) 93 67 76 

Ostatní úkony (bodové hodnocení řidičů, RT práv. osob, 

insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů) 
184 83 189 

Celkem 4 658 3 449 4 040 

 

 

Oddělení informačních technologií 

Provádí zejména tyto činnosti: 

 zabezpečuje technický rozvoj a obnovu informačních a komunikačních technologií; 

 zajišťuje funkčnost počítačové sítě ve všech budovách magistrátu včetně městské policie, 

monitoruje provoz a využívání počítačové sítě, internetu a elektronické pošty; 

 provádí administraci a konfiguraci systémů, zálohování a obnovu dat, aktualizaci antivirových 

databází, správu uživatelských účtů; 

 zajišťuje nákup, provoz a údržbu výpočetní techniky, softwaru a příslušenství; 

 technicky zabezpečuje provoz mobilních telefonů a telefonní ústředny, vede evidenci výpisů 

telefonních hovorů. 
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Oddělení provozní 

Úklid všech budov magistrátu města (Komenského 8, radnice a městské policie) v roce 2018 

zajišťovaly tři pracovnice na hlavní pracovní poměr a tři v režimu veřejně prospěšných prací.  

Magistrát tak nemusel najímat žádnou firmu na úklid.  

Uklízí se: 

 cca. 3600 m² kanceláří 

 cca. 2470 m² chodeb, kuchyněk a sociálních zařízení 

 cca. 400 m
2
 plochy zasedacích místností 

V roce 2018 bylo vyrobeno 30 razítek  

Po celý rok probíhaly v budovách magistrátu práce – rekonstrukce a opravy: 

Radnice 

 ve vestibulu byla udělána příprava na umístění pamětní desky K. Wintera   

 bylo zrekonstruováno schodiště před centrální spisovnou 

 byla vyměněna řídící jednotka výtahu pro imobilní občany 

 začátek roku byl věnován rekonstrukci zasedací místnosti č. 301 ve 3. patře - výměna podlahy 

(vlysů), oškrábání, vyspravení a výmalba sádrových omítek, oprava stávající elektroinstalace a 

IT kabelů. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvoření zasedací místnosti pro běžné užívání 

spolků a komisí. 

 polovina roku byla věnována rekonstrukci (opravě) velkého zasedacího sálu zastupitelstva 

města. V prostorách se prvně demontovala dožilá vlysová podlaha a na beton pod ni se 

položily rozvody IT technologií. Následně se položila nová podlaha a ve stěnách se vedla 

elektroinstalace potřebná pro zapojení lustrů a stojacích lamp.  Během této doby už 

restaurátoři ve své dílně pracovali na obnově dřevěného obložení stěn a parapetů s větracími 

mřížkami. Odborníci se věnovali opravě a výrobě lustrů a stojacích lamp dle dochovaných 

dokumentací K. Wintera a dle detailních fotografií. Záměrem vedení bylo vrátit do sálu zpět i 

mobiliář, který se nedochoval, ale byl navržen architektem K. Winterem, podle jeho návrhů 

byl vysoutěžen výrobce nového nábytku. S pomocí restaurátorského konsilia byly určeny 

barvy stěn, které se jevily jako původní a do prostoru patřící. Dále byl barevně obnoven reliéf 

v čele sálu a předsednický stůl byl doplněn o přední stranu.  

 ke konci roku byla zahájena oprava vodoprávního archívu na západní straně budovy. 

 

Komenského 8 

 instalována byla závora na příjezdové cestě k parkovišti za budovou 

 novým nábytkem byly vybaveny kanceláře na živnostenském úřadě 

Garáže MMJN 

 během prázdnin byla opravena administrativní část městských garáží v ul. Uhelná - pokládka 

koberce, oškrábání malby, štuk, výmalba, oprava elektroinstalace, vybavení novým nábytkem 

 dále byla zrekonstruována střecha 
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Organizace zřízené a založené městem 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad 

Nisou, p. o. 

 Emilie Floriánové 1736/8,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 774 722 939, 775 217 092 

 e-mail: centrum@centrumjablonec.cz 

 web: www.centrumjablonec.cz 

 ředitelka: Naděžda Jozífková  

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad 

Nisou, Podhorská 49, příspěvková 

organizace 

 Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 711 725 

 e-mail: info@vikyr.cz 

 web: www.vikyr.cz 

 ředitelka: Bc. Martina Šípková  

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

 Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 311 281 

 e-mail: info@eurocentrumjablonec.cz  

 web: www.eurocentrumjablonec.cz 

 jednatelka: Ing. Jana Pěnčíková  

Jablonecká dopravní a. s. 

 Mírové náměstí 3100/19,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 357 245 

 e-mail: 

jabloneckadopravni@mestojablonec.cz 

 web: www.jabloneckadopravni.cz 

 ředitel: Ing. Luboš Wejnar 

Jablonecká energetická, a. s. 

 Liberecká 4191/120,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 359 833 

 e-mail: 
petr.roubicek@jabloneckaenergeticka.cz 

 web: www.jabloneckaenergeticka.cz 

 ředitel: Ing. Petr Roubíček 

Jablonecké kulturní a informační centrum, 

o. p. s. 

 Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 774 667 677, 483 356 201 

 e-mail: info@jablonec.com 

 web: www.jablonec.com 

 ředitel: Petr Vobořil 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková 

organizace 

 Tichá 3892/19, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 734 315 540 

 e-mail: info@mspohoda.cz 

 web: www.mspohoda.cz 

 ředitelka: Bc. Pavla Macháčková  

 neoficiální název: MŠ Pohoda 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Kokonín, Dolní 3969, příspěvková 

organizace 

 Dolní 3969, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 722 062 

 e-mail: mskokonin@seznam.cz 

 web: www.mskokonin.ic.cz 

 ředitelka: Dana Farkašová 

 neoficiální název: MŠ Kostička 

 odloučené pracoviště: Rychnovská 215 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková 

organizace 

 Josefa Hory 4097/31,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 734 441 722 

 e-mail: ms.msenacek@seznam.cz 

 web: www.msmsenacek.cz 

 ředitelka: Bc. Eva Tuhá 

 neoficiální název: MŠ Mšeňáček 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Mšeno, Mechová 10, příspěvková 

organizace 

 Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 725 369 922 

 e-mail: ms.mechova@seznam.cz 

 web: www.ms-mechova.cz 

 ředitelka: Irena Šolcová 

 neoficiální název: MŠ Muchomůrka 

 odloučené pracoviště: Mozartova 22 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Rýnovice, Československé armády 37, 

příspěvková organizace 

 Československé armády 51/37, 

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 725 369 911 

 e-mail: ms.rynovice@seznam.cz 

 web: www.msrynovice.cz 

 ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová  

 neoficiální název: MŠ Pod lesem 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – 

Mšeno, Arbesova 50, příspěvková 

organizace 

 Arbesova 3779/50, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 778 056 140 

 e-mail: 

arbesova.materskaskola@seznam.cz 

 web:  

www.ms-arbesova-jablonec-nad-

nisou.webnode.cz 

 ředitelka: Zuzana Křivancová  

 neoficiální název: MŠ U Pěti veverek 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

28. října 16, příspěvková organizace 

 28. října 1858/16, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 777 766 790 

 e-mail: 28rijna@materska-skola.com 

 web: 28rijna.materska-skola.com 

 ředitelka: Hana Nováková 

 neoficiální název: MŠ Adélka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Havlíčkova 4, příspěvková organizace 

 Havlíčkova 130/4, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 733 644 370 

 e-mail: 

podperinkou@mshavlickova.cz 

 web: www.mshavlickova.cz 

 ředitelka: Jolana Stejskalová  

 neoficiální název: MŠ Pod peřinkou 

 odloučené pracoviště: Pasířská 72 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

 Hřbitovní 3677/10,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 320 873 

 e-mail: hrbitovni@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/hrbitovni 

 ředitelka: Hana Hušková 

 neoficiální název: MŠ Jablůňka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Husova 3, příspěvková organizace 

 Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 778 061 314 

 e-mail: husova@materska-skola.com 

 web:  

www.ms-kapicka.webnode.cz 

 ředitelka: Mgr, Lucie Papoušková  

 neoficiální název: MŠ Kapička 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

 Jugoslávská 1885/13,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 710 645, 488 881 882 

(Nemocniční) 

 e-mail: msjugoslavska@seznam.cz, 

msnemocnice@seznam.cz 

 web: www.msjugoslavska.cz 

 ředitelka: Renata Kolischová  

 neoficiální název: Žlutá školka 

 odloučené pracoviště: Nemocniční 15a 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Lovecká 11, příspěvková organizace 

 Lovecká 249/11, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 734 315 545 

 e-mail: mslovecka@seznam.cz 

 web: www.mspampeliska.cz 

 ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová  

 neoficiální název: MŠ Pampeliška 

 odloučené pracoviště: Sokolí 9 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová 

Pasířská 10, příspěvková organizace 

 Nová Pasířská 3825/10,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 777 772 294 

 e-mail: pasirska@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/pasirska 

 ředitelka: Ivana Novotná  

 neoficiální název: MŠ Pastelka 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Slunečná 9, příspěvková organizace 

 Slunečná 336/9, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 608 600 051 

 e-mail: slunecna@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/slunecna 

 ředitelka: Iveta Jeriová 

 neoficiální název: MŠ Slunečnice 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Střelecká 14, příspěvková organizace 

 Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 734 315 445 

 e-mail: ms.strelecka@seznam.cz 

 web: www.strelecka.cz 

 ředitelka: Eva Čáchová 

 neoficiální název: MŠ Motýlek 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Švédská 14, příspěvková organizace 

 Švédská 3494/14, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 319 993, 483 305 181 

(V. Nezvala) 

 e-mail: svedska@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/svedska 

 ředitelka: Bc. Zuzana Lapáčková 

 neoficiální název: MŠ Čtyřlístek 

 odloučené pracoviště: Vítězslava 

Nezvala 12 

Mateřská škola Montessori Jablonec nad 

Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 

 Zámecká 223/10, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 302 625 

 e-mail: montessori.jbc@seznam.cz 

 web: www.montessori-jbc.cz 

 ředitelka: Vlasta Hillebrandová  

Mateřská škola speciální Jablonec nad 

Nisou, Palackého 37, příspěvková 

organizace 

 Palackého 2482/37,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 777 863 494 

 e-mail: spec.ms.jbc@seznam.cz 

 web: www.ms-hlaska.cz 

 ředitelka: Mgr. Jana Brethová  

 mateřská škola pro děti s vadami řeči a 

děti s tělesnými a mentálními vadami 

 zařazení dětí na doporučení odborného 

lékaře, OPPP Centra 

 odloučené pracoviště: U Přehrady 4 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 

 Dolní náměstí 600/1,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 310 951, 778 766 484 

(Kokonín a Janovská), 604 966 649 

(Mšeno), 774 722 938 (Šumava) 

 e-mail: 

reditel@knihovna.mestojablonec.cz 

 web: knihovna.mestojablonec.cz 

 ředitel: Mgr. Zbyněk Duda 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 

 Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 310 064 

 e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz 

 web: www.divadlojablonec.cz 

 ředitel: Mgr. Pavel Žur 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 

 Nemocniční 4446/15,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 345 111 

 e-mail: nemjbc@nemjbc.cz 

 web: www.nemjbc.cz 

 ředitel: MUDr. Vít Němeček, MBA  

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

 U Stadionu 4586/1,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 773 336 771, 483 318 948 

 e-mail: jednatel@sportjablonec.cz 

 web: www.sportjablonec.cz 

 jednatel: Ing. Jan Ullmann 

Technické služby Jablonec nad Nisou, 

s. r. o. 

 Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 369 911 

 e-mail: nozicka@tsj.cz 

 web: www.tsj.cz 

 jednatel: Bc. Milan Nožička 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, 

Arbesova 30, příspěvková organizace 

 Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 737 111 
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 e-mail: info@arbesovka.cz 

 web: www.arbesovka.cz 

 ředitel: Mgr. Tomáš Saal 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, 

Mozartova 24, příspěvková organizace 

 Mozartova 3678/24,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 737 920 

 e-mail: mskola@zsmozartova.cz 

 web: www.zsmozartova.cz 

 ředitel: Mgr. Karel Opočenský 

Základní škola Jablonec nad Nisou - 

Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková 

organizace 

 Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 302 140 

 e-mail: reditel@zskokonin.com 

 web: www.zskokonin.com 

 ředitelka: Mgr. Lea Šmídová 

Základní škola Jablonec nad Nisou - 

Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková 

organizace 

 Pod Vodárnou 88/10,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 305 317 

 e-mail: skola@zsrynovice.cz 

 web: www.zsrynovice.cz 

 ředitelka: Mgr. Jana Mašindová 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

5. května 76, příspěvková organizace 

 5. května 272/76, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 775 999 954, 602 247 149 

 e-mail: reditel@zsjbc5kvetna.cz 

 web: www.zsjbc5kvetna.cz 

 ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová  

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Liberecká 26, příspěvková organizace 

 Liberecká 3999/26,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 487 370 333, 487 370 331 

 e-mail: skola@zsliberecka.cz 

 web: www.zsliberecka.cz 

 ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Na Šumavě 43, příspěvková organizace 

 Na Šumavě 2300/43,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 369 222 

 e-mail: info@zssumava.cz 

 web: www.zssumava.cz 

 ředitel: Mgr. Jan Kolář 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Pasířská 72, příspěvková organizace 

 Pasířská 750/72, Jablonec nad Nisou  

 tel.: 484 846 334 

 e-mail: reditel@zspasirskajbc.cz 

 web: www.zspasirskajbc.cz 

 ředitel: Mgr. Jiří Vondráček  

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Pivovarská 15, příspěvková organizace 

 Pivovarská 1850/15,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 483 710 859 

 e-mail: 7zsjbc@7zsjbc.cz 

 web: www.7zsjbc.cz 

 ředitel: Mgr. Jan Valášek 

Základní umělecká škola, Jablonec nad 

Nisou, Podhorská 47, příspěvková 

organizace 

 Podhorská 2500/47,  

Jablonec nad Nisou  

 tel.: 488 880 300, 774 762 223 

 e-mail: zusjbc@zusjbc.cz 

 web: www.zusjbc.cz 

 ředitel: Bc. Vít Rakušan 
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Ekonomické subjekty v Jablonci n. N. podle právní normy 

(stav k 31. 12. 2018) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 12 292 

v tom:          

fyzické osoby  9 920  9 963  9 946 9 807 9 716 9 797 9 738 9 728 9 768 

právnické osoby  2 639  2 683 2 720 2 239 2 377 2 295 2 362 2 434 2 524 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 12 292 

v tom:           

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

9 383  9 430    9 402 8 738 8 831 8 872 8 903 9 026 9 091 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

98  96  100 - - - - - - 

Samostatně 

hospodařící rolník 

nezapsaný 

v obchodním 

rejstříku 

 -   -  - - - - - - - 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

405  403  409 1 035 851 756 677 551 516 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

 -   -  - - - - - - - 

Zemědělský 

podnikatel - fyzická 

osoba nezapsaná 

v obchod. rejstříku 

34  34  35 34 34 40 41 45 44 
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Veřejná obchodní 

společnost 
60  57  55 54 54 52 51 49 51 

Společnost 

s ručením 

omezeným 
1 143  1 169  1186 1 183 1 213 1 240 1 286 1 345 1 411 

Společnost 

komanditní 
1  1  1 1 1 1 1 1 1 

Nadace 4  4  5 5 5 6 6 6 6 

Nadační fond 4  5  5 5 5 5 6 7 8 

Akciová společnost 49  48  49 48 45 42 45 40 43 

Obecně prospěšná 

společnost 
7  6  7 8 8 8 7 7 7 

Společenství 

vlastníků jednotek 
242  257  270 275 293 310 324 333 342 

Ústav      2 4 4 4 

Družstvo 61  65  64 65 73 72 72 71 71 

Výrobní družstvo 1   -  - - - - - - - 

Bytové družstvo 2   -  - - - - - - - 

Jiné družstvo 4   -  - - - - - - - 

Státní podnik 3  3  3 1 1 1 - - - 

Organizační složka 

státu 
2  1  1 1 1 1 1 1 1 

Příspěvková 

organizace 
39  45  45 45 45 45 45 45 45 

Zahraniční osoba  -  -  -  - 7 6 6 6 6 

Zahraniční fyzická 

osoba 
573  560  568 184 140 129 117 106 117 

Podílový fond  -   -  - - - - - - - 

Základní škola  -   -  - - - - - - - 

Školské právnické 

osoby 
1  1  1 1 1 1 1 1 1 

Sdružení (svaz, 

spolek, společnost, 

klub aj.) 
291  291  287 298 - - - - - 

Odborové 

organizace a org. 

Zaměstnavatelů1) 
- - - - 2 3 3 3 - 

Spolek1) - - - - 316 330 339 358 369 

Politická strana, 

politické hnutí 
2  2  3 3 5 4 3 3 3 

Podnik nebo 

hospodářské zařízení 

politické strany 
1   -  - - - -  - - 

Církevní organizace 12  13  13 13 13 14 14 13 13 

Organizační 

jednotka sdružení 
129  146  149 140 4 1 1 - - 

Organizační 

jednotka politické 
1  1  - - - - - - - 
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strany, politického 

hnutí 

Organizační 

jednotka odborové 

organizace a org. 

zaměstnavatelů2) 

- - - - 38 41 37 35 38 

Pobočný spolek1) - - - - 98 100 99 95 93 

Stavovská 

organizace - 

profesní komora 
1  1  1 1 1 1 1 1 1 

Komora (s výjimkou 

profesních komor) 
1  1  1 1 1 1 1 1 1 

Zájmové sdružení 

právnických osob 
1  2  2 2 2 2 3 3 3 

Honební 

společenstvo 
- - - 1 1 1 1 1 1 

Svazek obcí 2  2  2 2 2 2 2 2 2 

Obec nebo městská 

část Hlav. města 

Prahy 
1  1  1 1 1 1 1 1 1 

Evropská společnost 1  1 1 1 1 2 2 2 2 

Poznámka: Údaje roku 2013 nejsou plně srovnatelné s předchozími roky v důsledku zpřesnění dat 

podle Registru osob (ROS).  

 

1) Transformováno z právní formy sdružení (svazy, spolky, …) 

2) Transformováno z právní formy organizační jednotky sdružení 
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Přehled firem se 100 a více zaměstnanci 

(stav k 31. 12. 2018) 

 

Firma IČO Část obce Adresa 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Rýnovice Českoslov. armády 4609/27 

AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. 25233009 Rýnovice Želivského 4599/23 

Alfred Engelmann CZ, spol. s r.o. 25479334 Jablonec n. N. Generála Mrázka 3652/3 

ATREA s.r.o. 63144476 Rýnovice Českoslov. armády 5243/32 

C + C CIMBÁL s.r.o. 27315827 Jablonec n. N. Dlouhá 415/3 

CIKAUTXO CZ s.r.o. 25406311 Kokonín Letní 3867 

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. 47309547 Kokonín Rychnovská 326 

JabloPCB s.r.o. 27274705 Mšeno n. N. U Přehrady 5129/67 

JABLOTRON ALARMS a.s. 28668715 Jablonec n. N. Pod Skalkou 4567/33 

MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. 28259114 Jablonec n. N. Na Hutích 1972/19 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 00829838 Jablonec n. N. Nemocniční 4446/15 

Pekárna Šumava a.s. 27353443 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11 

Pekařství Šumava group a.s. 27354059 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11 

PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. 62060856 Jablonec n. N. Průmyslová 1872/18 

PRECIOSA, a.s. 00012556 Jablonec n. N. Opletalova 3197/17 

RIEGELEIN, k.s. 62413643 Mšeno n. N. S. K. Neumanna 3626/1 

Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 Jablonec n. N. Smetanova 4588/91 

Silnice LK a.s. 28746503 Rýnovice Českoslov. armády 4805/24 

SOLITER, a.s. 00480835 Jablonec n. N. Nádražní 148/10 

Statutární město Jablonec nad Nisou 00262340 Jablonec n. N. Mírové náměstí 3100/19 

Stavební bytové družstvo LIAZ 00042226 Rýnovice Želivského 3993/13 

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 25475509 Jablonec n. N. Souběžná 2349/7 

TI Automotive AC s.r.o. 26485648 Rýnovice Belgická 4727/17 

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. 47545674 Rýnovice Belgická 4727/17 

TRW Automotive Czech s.r.o. 26706342 Jablonec n. N. Na Roli 2405/26 

UNITHERM, s.r.o. 14868679 Mšeno n. N. Vedlejší 88/25 

VINOLOK, a.s. 06812759 Jablonec n. N. Opletalova 3197/17 
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