
 

 

Zápis z plánovací akce s předsedy osadních výborů 1. 7. 2020 

Účast za město: Jiří Čeřovský – primátor, David Mánek – statutární náměstek primátora, Petr 

Roubíček – náměstek primátora, Milan Kouřil – náměstek primátora, Jana Fričová – tisková 

mluvčí, Jan Štol – referent pro osadní výbory 

Účast za osadní výbory: Lukáš Pleticha – předseda OV Centrum, Michal Jakoubě – předseda 

OV Kokonín, František Pešek – předseda OV Mšeno nad Nisou, Petr Klápště – předseda OV 

Rýnovice a Lukášov, Josef Hurt – předseda OV Šumava a Jablonecké Paseky, Jiří Vondráček – 

předseda OV Žižkův Vrch, Tomáš Kohout – předseda OV Proseč nad Nisou, Václav Vít – 

zástupce předsedy OV Vrkoslavice a Dolina, Martin Bauer – zástupce předsedy OV 

Novoveská 

Program: 

1) Participativní rozpočet 

2) Spojení aktivit jednotlivců s prací OV 

3) Podněty MA 21 – zadržování vody v krajině a sekání trávy 

4) Setkání s občany 

5) Vánoční stromy 

6) Aktivistky SPOZ 

7) Diskuze, různé 

 

1) Participativní rozpočet (dále jen PcR) 

Předsedové osadních výborů byli seznámeni s finanční situací města silně ovlivněnou 

pandemií COVID-19. Již schválené projekty PcR 2019 budou postupně realizovány, 

v současných dnech probíhají k jednotlivým projektům místní šetření za účasti osadních 

výborů. Původně alokovaná částka pro PcR 2020 byla vlivem krizových opatření spojených 

s pandemií COVID-19 přesunuta do rezervy města. V budoucnu, bude-li příznivá ekonomická 

situace, město s PcR počítá a osadní výbory by měly převzít funkci jeho koordinátora. 

Michal Jakoubě: náměstíčko s pramenem – určitě to zavezl SčVaK hned po revoluci. Zdejší 

pramen zavezl, aby nebyl problém. Lukáš Pleticha: měl by tam být umístěn prameník 

s přívodní trubkou. Petr Roubíček: je potřeba tam monitorovat situaci při dešti. S touto 

prosbou se obracím na místní obyvatele. Michal Jakoubě: v rámci místního šetření doplním 

historická fakta, která půjdou sehnat, především pokud možno fotografie. 

Petr Klápště: ohniště v Rýnovicích není oficiálně povolené, je třeba pro jeho zoficiálnění 

podat žádost? Petr Roubíček: s tou oblastí se pracuje podle ÚS 5, SčVaK tu pracuje s rezervou 

pro rozšíření vodovodu. Ohniště bylo právě v té rezervě. Bylo by dobré ho přemístit, a to dle 

ÚS 5. Petr Klápště: je to blízko u lesa a proto v té studii se mělo počítat s 50 metry, je to 

složité. Návrh umístit tam lavičky a ohniště, pak je to snadno přestěhovatelné, pokud se 



vodárny rozhodnou rezervu využít. Petr Roubíček: pojďme pracovat s definitivním 

umístěním, ať se to nemusí za pět let opět posunovat. 

Lukáš Pleticha: v centru bylo doporučeno k zamítnutí řešení zídky před Domem vína. 

Navrhuji, aby se neodstranila celá, jen malá část pro průchod. Znamená to pouze jedno 

parkovací místo pryč. Petr Roubíček: když se tam bude dělat průchod, který bude ústit do 

frekventované ulice, bude to pak v běžném provozu nebezpečné, pak by bylo lepší zrušit 

zídku celou, aby se do komunikace chodilo přímo z chodníku. Lukáš Pleticha: projednáme to 

ještě jednou detailně na schůzi a pak podáme vlastní návrh OV Centrum. 

František Pešek: Mšeno mělo v PcR celou řadu komunitních kompostérů. Dohodli jsme se na 

jednom, na kterém bychom si ověřili účinnost. Petr Roubíček: dohodli jste se na úplně 

stejném závěru, jaký má i město. Vyberme jedno místo, vyzkoušejme. Komunikujeme se 

SFŽP o případné dotaci, ale realizace jednoho bychom asi zvládli i z dosavadního rozpočtu.  

Ze strany předsedů osadních výborů zazněla společná žádost o vyhlášení PcR 2021 vzhledem 

ke všem potřebným krokům ještě v letošním roce na podzim. 

2) Spojení aktivit jednotlivců s prací OV 

Jiří Čeřovský: zájem o komunikaci z naší strany je vážný. Byli bychom rádi, aby občané byli do 

dění a rozhodování ve městě zapojeni a město to chce nechat především na osadních 

výborech. Navrhuji, že bychom přivedli občany k tomu, aby Jan Štol shromažďoval žádosti a 

podněty občanů, u něj by byl zásobník, on by vám je předal a vy, jako OV, abyste vyhodnotili 

pořadí. 

Michal Jakoubě: my potřebujeme i druhou stranu, například v Kokoníně se má vykácet půl 

lesa kvůli kůrovci a my nemáme informace. Občané za námi chodí, ale my to nevíme. Apeluji 

na to, pokud bude takováto informace, tak aby ji ten který OV mohl dát dál, abychom ji od 

vás prostě dostali. Osadní výbor nemá možnost být účastníkem řízení, proto žádám o 

informovanost ve větších záležitostech týkajících se našeho území od radnice. 

Václav Vít: určitě jde hlavně o komunikační toky. My se budeme snažit nezabývat se každou 

prkotinou, jako jsou například převrácené kontejnery, protože na to slouží aplikace. Zajímá 

mě, jakou formou se budou přijímat informace od lidí, kdo je bude třídit. Co a kam až má 

řešit OV? A potom mě také zajímá, jak se dozvíme, co se s našimi podněty děje? Aby prostě 

nechyběla zpětná vazba! 

Martin Bauer: náš OV filtruje myšlenky, které tam padají, a ty, u kterých se shodneme, tak 

uvedeme do zápisu. Avšak potřebujeme tu zpětnou vazbu, abychom mohli lidem odpovídat. 

Jiří Čeřovský: Jan Štol bude tím prostředníkem a tudíž osobou, která bude zodpovídat za to, 

že žádný podnět nezapadne a nezůstane nezodpovězený, i kdyby odpověď měla být záporná. 

Václav Vít: lze tedy předpokládat, že z našeho území, kde jsme vypreparovali zhruba pět 

zásadnějších problémů, je nyní tedy Jan Štol předá někam k posouzení a my určíme 

odpovědnou osobu za OV. Město a náš určený zástupce spolu budou komunikovat a on pak 

přinese na jednání OV informace, jak se situace vyvíjí. 



Předsedové osadních výborů se též shodli na společném zájmu o informovanost ze strany 

radnice o konání jednotlivých výrobních výborů. 

3) Podněty MA 21 – zadržování vody v krajině a sekání trávy 

MMJN se přihlásil k aktivnímu plnění MA 21. Velmi zjednodušeně se jedná o model kvality 

(ISO, CAF atp.). Postup při zavádění MA21 jako metody kvality je striktně definován kritérii a 

ukazateli schválenými pracovní skupinou MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj 

v dokumentu Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení (více info na webu CENIA). Během termínu 

realizace se město zavazuje dosáhnout kategorie D, předpoklad září 2020, a následně 

kategorie C. Za tuto dobu je třeba splnit 11 kritérií. Jejich plnění bude orientováno především 

směrem ke tvorbě strategického plánu a k osvětě, která by měla být cílena na adaptaci na 

změny klimatu, především vodní hospodářství a boj se suchem, tedy na aktuální problémy. 

Komunikaci s osadními výbory město chápe logicky jako plnění bodu Plánování s veřejností 

na vyšší a užší úrovni (do plnění kritérií jsou zahrnuty i další platformy participace – setkání 

s občany, podnikateli, projednávání projektů a připravovaných změn v ÚP…). 

V souvislosti s nastaveným cílem osvěty – adaptace na změny klimatu, především vodní 

hospodářství a boj se suchem, tedy na aktuální problémy, žádá město osadní výbory o 

vytipování ploch k sečení a ploch, které by sečeny být neměly či nemusely (především 

z důvodu znalosti místních podmínek a požadavků místních obyvatel) a dále o případný 

návrh menšího projektu zaměřeného na zadržování vody v krajině, jako je například aktuálně 

projednávaný návrh projektu revitalizace rybníčků ve Mšenském parku. 

Návrhy budou následně předloženy neformální skupině MA21, která je složena s ohledem na 

odbornost v nastaveném cíli. Složení skupiny: Ing. Martin Dušek (neziskový sektor), Ing. Lucie 

Vavrušková (veřejná správa) a Ing. Pavel Schneider (komerční sektor). 

Město žádá jednotlivé osadní výbory o dodání případných projektů do konce září 2020. 

Jiří Čeřovský: ohledně zmiňovaného sekání trávy žádám osadní výbory, aby zaujaly 

stanovisko a pomohly nám, aby se výsledek dostavil a hlavně nerozmělňoval. Chceme, aby se 

vynaložené peníze neminuly účinkem. 

František Pešek: u nás ve Mšeně jsme si u sečení trávy vysvětlili podstaty. Jako OV jsme 

navrhli založení květné louky. Pro její umístění jsme vybrali louku nad parkovištěm u 

mšenského Kauflandu. Vynechala by se tam druhá seč a tráva se nechá dorůst. Dámy z řad 

obyvatel Mšena přišly nabídnout dobrovolnickou práci. Nejprve jsme mysleli, že vyčistíme 

mšenské rybníčky. Potvrdili jsme, že to uděláme dobrovolnicky, ale až na podzim. A 

náhradou nyní aktuálně chceme vyčistit tu vybranou louku od zjevných plevelů, aby mělo 

šanci to přirozeně vyrůst. Chtělo by to však botanický posudek.  

Mšenský park bychom chtěli svépomocí zrevitalizovat. Rybníčky by si zasloužily přírodnější 

charakter. A to opět souvisí s dobrovolnictvím, které si dvě dámy berou za své a rády by ho 

realizovaly prostřednictvím Vikýře a městského odd. školství. Jedná se o výsadbu stromů 

v lesích (městských i Lesů ČR). Děti, když budou sázet, jsou více vtaženy do procesu 

revitalizace čehokoli.  



4) Setkání s občany 

Jiří Čeřovský: chceme je obnovit na podzim a rádi bychom, aby předseda OV s námi seděl za 

stolem jako partner, aby občan pochopil, že máme nastavenou komunikaci. Vy nejste 

protivníkem města, ale jeho partnerem.  

Cyklus proběhne ve stejné podobě jako byl již připravený na jaře, než ho zhatila pandemie 

COVID-19. Odstartuje hned po krajských volbách a jednotlivá setkání budou probíhat 

tradičně vždy v úterý či ve čtvrtek odpoledne. Předsedové OV budou samozřejmě včas 

pozváni. 

5) Vánoční stromy 

Vedení města si dovede představit, že podpoří stejnou symbolickou finanční částkou (nástřel 5.000,- 

Kč) slavnostní rozsvícení vánočního stromu každému osadnímu výboru. Není však možné, aby si svůj 

vánoční strom slavnostně rozsvěcoval každý dům či vchod. Bylo by dobré, aby se tato tradice 

centralizovala u každého OV. Je-li SMJN vlastníkem pozemku, je vlastníkem i všech porostů. 

Pochopitelně by vlastník měl být  informován, pokud chce kdokoliv zasáhnout do jeho majetku, tedy 

v tomto případě ozdobit strom jako vánoční, a dát k záměru souhlas. Stromu určitě neuškodí, pokud 

je na Vánoce ozdobený, ale na druhou stranu asi nemůžeme souhlasit s tím, aby si každý, kdo požádá, 

ozdobil „vlastní“ strom. Osvětlení apod.  pak zde obvykle zůstává i přes léto a to už zase tolik nezdobí. 

Město souhlasí s tím, že co osadní výbor, to jeden vánoční strom a převzetí zodpovědnosti za stav 

vánočního zdobení, osvětlení atd. vč. všech nákladů s tím spojených. 

6) Aktivistky SPOZ 

Primátor Jiří Čeřovský vyzval všechny předsedy osadních výborů, aby byli městu nápomocni 

v souvislosti s vytipováním vhodných adeptek pro práci aktivistek SPOZ. Jejich základna se 

ztenčuje. Ačkoliv aktuálně není skutečná nouze v některé z lokalit města, přesto by bylo 

dobré v případě potřeby vědět, na koho se obrátit. 

7) Diskuze, různé 

Jiří Vondráček: občané Žižkova Vrchu nejsou proaktivní, v našem OV je nás v tuto chvíli 7, ale 

setkáváme se ve 4. Máme i vlastní facebookové stránky. Takovým neuralgickým bodem 

našeho území je Srnčí důl. Zrovna zítra jdeme dobrovolnicky uklízet po bezdomovci. Rádi 

bychom to tam dali vlastními silami do pořádku. Pro naši další činnost se snažíme shánět i 

sponzory. 

František Pešek: naším velkým aktuálním problémem je vážné nedodržování provozní doby 

v Hospodě U Bakaláře. MP kontroluje, problém je v tom, že původní prostor byl sběrna 

surovin, potom sběrna sázek a je tam jen jeden záchod. Nechápeme, že se to mohlo takto 

zkolaudovat, že to povolí hygiena. Zahrádka bují i po 23 hodině, v tom MP moc aktivní není. 

Je třeba se zaměřit na provozní dobu restaurací obecně a tady speciálně. 

Josef Hurt: nás trápí výtopna, kterou obsadili bezdomovci. Část patří městu, zbytek 

soukromému subjektu. Ten tvrdí, že objekt několikrát zabezpečoval, ale je to beznadějné. 

Policie nemůže konat, protože bezdomovci pokuty nezaplatí. Nevím, co s tím? Petr Roubíček: 

25% plochy má JE, 75 % Vendys. Agresivita těch bezdomovců a drogově závislých je těžká. JE 



zabezpečovala, chodila MP, ale i když zavaříte vchody, oni probourají zeď vedle. Jediné 

řešení je zbourat to a na tom se pracuje.  

Martin Bauer: první problém naší lokality je ulice Podhorská a její naprosto nedostatečná 

bezpečnost. Prochází se tudy spousta vandalů a křiklounů, les je plný bezdomovců, děti se 

tam samy bojí chodit podél té hlavní ulice. A to je zde DDM Vikýř a také ZUŠ. Je to fakt velký 

problém, dle mého názoru naše hlavní bezpečnostní téma. Podhorská ulice zkrátka z hlediska 

vizitky Jablonce vypadá hodně špatně. Jiří Čeřovský: Musíme mít nějaká data, nápad trestné 

činnosti apod. Pocit bezpečí nebo naopak je velmi subjektivní. Lukáš Pleticha: v Podhorské 

ulici je hodně nájemních bytů a bydlí tam hodně kázeňsky trestaných osob. Martin Bauer: 

uděláme si z toho jako OV Novoveská samostatné téma. 

Jiří Vondráček: když už zmiňujeme otázku bezpečnosti, musím zde vyslovit znepokojení 

s výskytem divokých prasat a jejich přikrmováním především v Srnčím dole, ale jedná se 

pochopitelně i o další jiné lokality. 

Martin Bauer: náš druhý problém je aktuálně řešen v rámci PcR, jedná se o přístupové cesty 

k vlakovému nádraží Nová Ves. Za to městu děkujeme. Petr Roubíček: ono je to tam složité 

majetkově, v současné chvíli si město vyžádalo vyjádření SŽDC, ten projekt se bude ještě 

operativně vyvíjet. 

Zapsal: Jan Štol 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu – Operačního programu 

Zaměstnanost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


