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1 Východiska 

V září 2018 mělo zastupitelstvo na programu schvalování již dříve přislíbené investiční dotace na 
K-centrum pro spolek Most k naději. Na podnět dopisu občanů a silně emotivní diskuze bylo 
namísto toho schváleno usnesení o projednání provozu K-centra. 

ZM/168/2018 (část, kompletní usnesení zde) 

/…/Ing. Miloši Zahradníkovi, náměstku primátora, 

C.1 ukládá ve spolupráci s Mostem k naději, z.s. zorganizovat projednání provozu multifunkčního sociálního centra Jablonec 
nad Nisou s obyvateli dotčené lokality (Střelecká ulice a nejbližší okolí). 

C.2 ukládá připravit návrh smlouvy o spolupráci mezi Mostem k naději, z.s. a statutárním městem Jablonec nad Nisou týkající 
se provozu centra a zajištění veřejného pořádku v dané lokalitě. 

Zastupitelstvo 21. 2. 2019 schválilo investiční dotaci pro Most k naději z. s., smlouvu o spolupráci, 
definující odpovědnost spolku a z ohledem na kontinuitu potvrdilo usnesení o projednání. 

ZM/29/2019 (část, kompletní usnesení zde) 

/…/ 

D. bere na vědomí konání projednání fungování Multifunkčního sociálního centra Jablonec nad Nisou s obyvateli lokality v 
termínu 8. 4. 2019. 

E. ukládá uvolněnému radnímu Ing. arch. Petrovi Klápště Ph.D. zastupitelstvo města informovat o průběhu projednání, 
předložit zápis a informace, jak bude s podněty obyvatel naloženo. 

Tento dokument obsahuje jak zaznamenané podněty ze setkání, tak popis základního postupu, jak 
s nimi bude naloženo. 

2 Postup vzniku podnětů 

2.1.1 Jaké podklady vznikly a jak je mohou architekti využít 

Na veřejné plánovací setkání 8. 4. 2019 odpoledne dorazilo dle prezenční listiny 23 účastníků. 
Diskuzi nad podněty předcházela cca. hodinu trvající diskuze reagující na prezentaci organizace 
Most k naději, ve které většina přítomných dle očekávání projevila nesouhlas s umístěním K-
centra a někteří pak již nevěnovali další čas následné diskuzi, do níž se tak zapojilo jen zbývajících 
cca. 15 účastníků. Z tohoto pohledu bylo pravděpodobně nešťastné držet se usnesení 
zastupitelstva ze září 2018 a před diskuzí o námětech projednávat za vyhrocené situace provoz. 

Na setkání byly získávány vstupy uvedené v následující tabulce.  

Téma Jak s tématem naložit 

POZITIVA A HODNOTY – co funguje, je užitečné, krásné, zajímavé, komfortní, 
charakteristické… 

= co zachovat / ochránit a inspirace, co 
rozvíjet, i na čem postavit pozitivní vizi  

PROBLÉMY A NEGATIVA – co nefunguje, je ošklivé, rizikové, problematické…  = co řešit / zlepšit 

V diskuzi nejprve vznikl ke každému tématu seznam podnětů, který pak účastníci hodnotili 
prioritními body, aby výsledky byly roztříděny dle vnímané důležitosti. Každý měl při hodnocení 
následující počet prioritních bodů k rozdělení, přičemž jednomu výroku bylo možné přiřadit max. 
3 body: 

▪ Problémy a negativa území – 5 bodů 
▪ Hodnoty a pozitiva území – 3 body  

https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/2018/zastupitelstvo-25-09-2018/usneseni-25-09-2018.html
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/2019/zastupitelstvo-21-02-2019/usneseni-21-02-2019.html
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3 Výstupy 

Tabulky s výstupy seřazenými dle prioritních bodů jsou poměrně instruktivní a zároveň 
autentické. Proto jsou pouze doplněny stručným komentářem.  Při čtení výstupů doporučujeme 
podrobné studium i málo prioritních bodů – často jsou i mezi nimi cenné informace. 

3.1 Vnímaná pozitiva a hodnoty stávajícího stavu   

Problémy a negativa čtvrti prioritní 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body 

místo, kde se sdružují drogově závislí u lavičky na křižovatce Střelecká x Pražská - dealování, nepořádek 8 

zdevastované, rozbité a zarostlé chodníky v celé čtvrti - např. stará Pražská 8 

není monitoring v okolích ulicích - kamerový systém (zmíněna i přítomnost městské policie) 7 

chybí kontaktní místo (služebna) městské policie v dané lokalitě 7 

chybí sportovní hřiště - plácek pro děti 10+ 7 

permanentní nepořádek okolo kontejnerů v pivovarské ulici 6 

málo parkovacích míst v ul. Střelecká v zimě 4 

nebezpečné přecházení dětí při docházce do školy - ulice V Aleji, ulice Pražská - zastávka BUS Revoluční 3 

proluka v ulici Pivovarská je smetištěm 3 

špatný technický stav městských objektů - mateřská škola, ubytovna (místo aby město šlo příkladem, hyzdí okolí) 2 

proluka tvaru T v ulicích Pivovarská, V Aleji, Květinová - obava z využití a zástavby - že nezůstane zelená, nebude 
využita jako hřiště 

2 

nedostatečná údržba komunikací - hlavně úklid 2 

velký výskyt sociálně patologických jevů v Tyršových sadech + nedostatečná kontrola policie 1 

místo okolo lavičky, kde je nepořádek - v proluce tvaru T v ulicích Pivovarská, V Aleji, Květinová  1 

nefunkční dětské hřiště v prohlubni vedle viaduktu v Dlouhé ulici 0 

riziko poklesu ceny nemovitostí v souvislosti s realizací K-centra 0 

nepořádek a odpad v rododendronech v parku u ul. Pražská mezi ulicemi V Aleji a Křížová 0 

chování návštěvníků akcí na Střelnici - hlučnost, posílání kontejnerů po ulici, nepořádek na schodech Střelnice 0 

nepořádek ve stromech u schodů ke Střelnici 0 

na křižovatce Střelecká x Pivovarská hromada sněhu, která roztává celé jaro - nepřehledná křižovatka, moc vody 0 

Shrnující komentář 

V problémech se vyskytují následující hlavní témata:  

 Dohled, monitoring a zajištění bezpečnosti v lokalitě. Kromě režimu dohledu ze strany městské 
policie se to týká i podoby veřejných prostranství, aby byla kontrolovatelná (prostor na 
křižovatce Střelecká x Pražská). 

 Technický stav, nepořádek (stanoviště tříděného odpadu, proluka) a též deficity ve 
využitelnosti veřejných prostranství – v místě se nenachází veřejné prostranství čtvrťového 
významu pro setkávání a rekreaci (plácek), excentricky umístěný parčík u ul. Pražská vedle 
autobusové zastávky Revoluční.  

 Jako konkrétní problematické místo se objevuje víckrát proluka tvaru T v ulicích Pivovarská, V 
Aleji, Květinová a navazující stanoviště tříděného odpadu. 

3.2 Vnímaná pozitiva a hodnoty stávajícího stavu   

Hodnoty a pozitiva čtvrti prioritní 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body 

základní škola - máme ji tu, jídelna je jediné místo setkávání pro veřejnost 4 

charakter zástavby - výšková hladina zachována, velký podíl secesních domů 3 

bydlení blízko centra - dobrá pěší dostupnost centra i MHD 3 

klidné místo k bydlení - bez zátěže automobilovou dopravou a výrobou 3 
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Hodnoty a pozitiva čtvrti prioritní 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body 

kvalitní materiál ve veřejných prostranstvích - žulová dlažba a obrubníky 2 

U Remize hodně linek MHD - uzel, člověk se dostane do celého Jablonce 0 

Shrnující komentář 

Hlavním pozitivem je dobrá pěší dostupnost centra a MHD v nesamozřejmé kombinaci s relativně 
dobrou dostupností centra relativní klid od dopravy pro bydlení. Konkrétní jednotlivé pozitivum 
– možnost využívat školní jídelnu pro veřejné akce – je o to důležitější, že není k dispozici vhodné 
veřejné prostranství. 

4 Návrh postupu pro řešení problémů a ochrany/zlepšení pozitiv 

Pro navržení postupu byly jednotlivé podněty přiděleny k rezortům, kterých se týkají. 

4.1 Návrh postupu řešení problémů 

Tabulka: Přehled problémů s přiřazením agendy, které se týká jejich zachování a rozvíjení 

Problémy a negativa čtvrti prioritní týká se rezortu 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body investice plánování bezpečnost majetek 

P.01 místo, kde se sdružují drogově závislí u lavičky na křižovatce 
Střelecká x Pražská - dealování, nepořádek 

8 A  A A 

P.02 zdevastované, rozbité a zarostlé chodníky v celé čtvrti - např. 
stará Pražská 

8    A 

P.03 není monitoring v okolích ulicích - kamerový systém (zmíněna i 
přítomnost městské policie) 

7   A  

P.04 chybí kontaktní místo (služebna) městské policie v dané 
lokalitě 

7   A  

P.05 chybí sportovní hřiště - plácek pro děti 10+ 7 A    

P.06 permanentní nepořádek okolo kontejnerů v pivovarské ulici 6 A   A 

P.07 málo parkovacích míst v ul. Střelecká v zimě 4    A 

P.08 nebezpečné přecházení dětí při docházce do školy - ulice V 
Aleji, ulice Pražská - zastávka BUS Revoluční 

3    A 

P.09 proluka v ulici Pivovarská je smetištěm 3 A   A 

P.10 špatný technický stav městských objektů - mateřská škola, 
ubytovna (místo aby město šlo příkladem, tak hyzdí okolí) 

2 A   A 

P.11 proluka tvaru T v ulicích Pivovarská, V Aleji, Květinová - obava 
z využití a zástavby - že nezůstane zelená, nebude využita jako 
hřiště 

2 A A   

P.12 nedostatečná údržba komunikací - hlavně úklid 2    A 

P.13 velký výskyt sociálně patologických jevů v Tyršových sadech + 
nedostatečná kontrola policie 

1 A  A A 

P.14 místo okolo lavičky, kde je nepořádek - v proluce tvaru T v 
ulicích Pivovarská, V Aleji, Květinová  

1 A   A 

P.15 nefunkční dětské hřiště v prohlubni vedle viaduktu v Dlouhé 
ulici 

0     

P.16 riziko poklesu ceny nemovitostí v souvislosti s realizací K-
centra 

0     

P.17 nepořádek a odpad v rododendronech v parku u ul. Pražská 
mezi ulicemi V Aleji a Křížová 

0    A 

P.18 chování návštěvníků akcí na Střelnici - hlučnost, posílání 
kontejnerů po ulici, nepořádek na schodech Střelnice 

0   A  
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Problémy a negativa čtvrti prioritní týká se rezortu 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body investice plánování bezpečnost majetek 

P.19 nepořádek ve stromech u schodů ke Střelnici 0    A 

P.20 na křižovatce Střelecká x Pivovarská hromada sněhu, která 
roztává celé jaro - nepřehledná křižovatka, moc vody 

0    A 

4.1.1 Řešení prioritních a náročnějších problémů 

Řešení jsou přiřazena k jednotlivým problémům z tabulky výše, jsou k nim přiřazeny návrhy 
odpovědných členů vedení města anebo zaměstnanců úřadu / městských organizací. 

P.01 + P.03 + P.04 + P.13 + P.18 Dohled nad územím 

Téma zahrnuje monitoring v ulicích, práci okrskáře a umístění rajonu a služebny městské policie, 
kamerový systém.  

 S městskou policí dohodnout úpravu pracovní doby okrskářů, možnosti umístění nových 
kamer a prověřit možnost občasné služebny/kontaktního místa v místě: Městská policie 
Roman Šípek 

 Krátce před otevřením K-centra dohodnout monitorovací režim městské policie a cca ½ roku 
až rok po otevření vyhodnotit a upravit: Roman Šípek 

P.05 + P.09 + P.11 + P.14 Proluka tvaru T  

Obrázek: proluka proluce tvaru T v ulicích Pivovarská, V Aleji, Květinová se stanovištěm tříděného 
odpadu, kde se koncentruje několik problémů a rizik. 
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 Navrhnout budoucí využití proluky a ponechat její významnou část jako veřejné prostranství a 
přitom řešit deficity současných veřejných prostranství: Náměstek pro ekonomiku Náměstek 
pro rozvoj Jakub Chuchlík 

 Pokud vyjde ze studie, že je možné část proluky zastavět, případnou část pro zástavbu prodávat 
pouze s územním rozhodnutím na zástavbu a zavázat kupce k jeho dodržení: Náměstek pro 
ekonomiku Štěpán Matek, Náměstek pro rozvoj Jakub Chuchlík 

P.02 + P.06 + P.08 + P.15 + P.17 

 Postupně provádět drobné úpravy veřejných prostranství zejména s ohledem na zlepšení 
přehlednosti. Upravit kontejnerové stání: Náměstek pro ekonomiku Štěpán Matek, Náměstek 
pro rozvoj Jakub Chuchlík 

P.07 + P.20 Zimní údržba 

 Prověřit možnost zohlednit P.07 + P.20 v plánu zimní údržby: Náměstek pro ekonomiku Štěpán 
Matek 

4.2 Návrh postupu pro zajištění ochrany a rozvíjení hodnot 

Tabulka: Přehled hodnot s přiřazením agendy, které se týká jejich zachování a rozvíjení 

Hodnoty a pozitiva čtvrti prioritní týká se 
výstupy veřejného plánovacího setkání 8. 4. 2019 body investice plánování humanita majetek 

H.1 Základní škola - máme ji tu, jídelna je jediné místo setkávání pro 
veřejnost 

4     A   

H.2 charakter zástavby - výšková hladina zachována, velký podíl 
secesních domů 

3 A A     

H.3 bydlení blízko centra - dobrá pěší dostupnost centra i MHD 3 A A   A 

H.4 klidné místo k bydlení - bez zátěže automobilovou dopravou a 
výrobou 

3 A A     

H.5 kvalitní materiál ve veřejných prostranstvích - žulová dlažba a 
obrubníky 

2 A     A 

H.6 U Remize hodně linek MHD - uzel, člověk se dostane do celého 
Jablonce 

0 A A   A 

4.2.1 Řešení prioritních a náročnějších pozitiv 

Řešení jsou přiřazena k jednotlivým hodnotám a pozitivům z tabulky výše, jsou k nim přiřazeny 
návrhy odpovědných členů vedení města. 

H.1 Škola a školní jídelna jako místo k setkávání (humanitní oblast) 

 Zachovat možnost využívání školní jídelny: David Mánek 

H.2 Charakter zástavby a výšková hladina (územní plánování) 

 Provést kontrolu nastavení regulativů územního plánu pro podlažnost a případná 
problematická místa upravit změnou územního plánu z vlastního podnětu města: Určený 
zastupitel pro územní plánování Petr Klápště 

 Zpracovat analýzu charakteru území a registrovat ji jako podklad pro rozhodování jako Územní 
studii anebo zahrnout do ÚAP: Určený zastupitel pro územní plánování Petr Klápště; předběžně 
dohodnuto zařadit v rámci aktualizace ÚAP 2020. 
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H.3 + H.4 + H.5 + H.6 Pěší dostupnost a prostupnost (investice + správa komunikací) 

 Při údržbě a změnách dopravního značení podmínky pro pohyb chodců nezhoršovat, pokud je 
to možné zlepšovat (rozšiřování profilů pro chodce, pokud měnit dopravní režim tak ve 
prospěch režimů upřednostňujících chodce jako obytná ulice či zóna 30, prvky zklidňování 
dopravy ale s vyloučením hlučících a problematicky udržovatelných příčných prahů): vzít na 
vědomí Dopravní komise, Náměstek pro ekonomiku Štěpán Matek, Náměstek pro rozvoj Jakub 
Chuchlík 

 

 


