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 b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání

Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 17. prosince
2020
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Důvodová zpráva

Interpelace ze ZM 17. 12. 2020

1)
Ústní interpelace Ing. Matka:

Odpověď na svoji interpelaci shledávám jako nedostatečnou.
Interpelaci nechávám a poprosím o doplnění konkrétních zmiňovaných příkladů v 
jiných městech, kde takto postupují, kde mají takovouto cenovou politiku při 
pronájmu sloupů VO.
Požádal bych o doplnění, zda tomu rozumím správně, že společnost Grepa nevyužívá 
VO ke komerčním účelům?

Odpověď   Ing. Matkovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

K výše uvedené interpelaci sdělujeme následující informace: 
Jak již bylo v minulé odpovědi zmíněno  řešení a ceny pro umísťování reklamních, 
firemních, směrových a jiných zařízení na (stožáry) sloupy veřejného osvětlení byly 
řešeny a konzultovány se správcem VO (čili společností TSJ s.r.o.) a jinými městy. 

Právě  z důvodu  porovnání  cenových  relací,  podmínek  a  obecně  řešení  této 
problematiky  týkající  se  reklamních,  firemních,  směrových  a  jiných  zařízení  na 
(stožárech)  sloupech  veřejného  osvětlení,  bylo  prověřováno  a  zjišťováno  v jiných 
městech.  
Každé město má své určité parametry, vlastní cenovou politiku a podmínky, které 
jsou odlišné. Jinými slovy je nemožné, či nepřesné hledat naprostou shodu jednoho 
města s druhým.  
Mezi příklady rozdělení patří: 
- rozdělení podle různých rozměrů (velkoplošné, maloplošné…)
- rozdělení podle tvarů, použitých materiálů
- rozdělení a zohlednění ceny pronájmu dle doby pronájmu (například krátkodobé 
pronájmy do 30dní, dlouhodobé pronájmy prvek šipka, dlouhodobé pronájmy prvek 
flex) 
- rozdělení podle lokality (intravilán města, extravilán města apod.), nebo jen různé 
části města
- rozdělení na reklamní zařízení pevná, reklamní zařízení přenosná 

Mezi konkrétní příklady měst s podobnými cenami (s některými bylo i diskutováno) 
patří například: 
město Jihlava (oddělení Úseku komunálních služeb), kde bylo například účtováno 
v přepočtu na jednu reklamu/jeden sloup VO/měsíc (celkem 7500 sloupů VO na 
město, použili cca. 2500, cena 27,-Kč/sloup VO/měsíc), 
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dále například město Unhošť zmiňovaný dlouhodobý pronájem 720,- Kč za sloup 
VO/rok, tj. 60,-Kč/měsíc, 
dále město Liberec - výše pronájmu sloupů VO pro reklamní účely se pohybují od 
12,-Kč/sloup VO dále 50,-Kč/sloup VO a reklamy větších rozměrů a konstrukcí 
200,-Kč/měsíc, 
dále město Turnov pronájem sloupů VO reklamy o velikosti cca. 70/100 mm cena 
cca. 120,-Kč/sloup VO/měsíc, 
dále město Mělník pronájem sloupů VO přepočet vychází 56,-Kč/sloup VO/měsíc, 
dále  město  Brumov-Bylnice  dlouhodobá  výše  pronájmu  -  maloplošné 
30-50,-Kč/měsíc/sloup  VO,  dlouhodobá  výše  pronájmu  -  velkoplošné 
50-80,-Kč/měsíc/sloup VO     
Společnost Grepa Networks s.r.o. využívá stožáry (sloupy) ke komerčním účelům, 
nicméně  nejedná  se  o  zařízení  reklamního,  směrového  charakteru,  jako  různé 
tabule, těžké reklamní konstrukce apod.           
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2)
Ústní interpelace Ing. Matka:

Jaký je stav obou subjektů, se kterými má město uzavřené smlouvy o pronájmu VO, 
jaký je stav jejich platební morálky k dnešnímu dni?

Odpověď   Ing. Matkovi:  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

K výše uvedené interpelaci sdělujeme následující informace: 
Jak již bylo zmíněno v minule odpovědi na interpelaci,  mezi Statutárním městem 
Jablonec nad Nisou a společností INAS JABLONEC, s.r.o. a Grepa Networks, s.r.o. je 
uzavřen smluvní vztah. 
Co  se  týče  platební  morálky:  Váš  dotaz  byl  přímo  v den  probíhajícího  jednání 
zastupitelstva,  konkrétně  čtvrtek  17.12.2020  (chtěl  jste  informaci  k tomuto 
konkrétnímu dni), kdy bylo operativně prověřeno a vše bylo v pořádku uhrazeno. A 
nyní  k dnešnímu dni  v novém roce  2021,  konkrétně:  středa  6.1.2021  je  též  vše 
uhrazeno, vše v pořádku 

3



3)
Ústní interpelace Ing. arch. Klápštěho:

Na Ing. Roubíčka – jak bude naloženo s územní koordinací v Rýnovicích u ulice 
Ladova, kde jsme v rámci bodu č. 16 podbodu B1 zamítli prodej s odůvodněním, že 
to je potřeba provést. Kdo koordinaci území připraví a kdy?

Odpověď   Ing. arch. Klápštěmu  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

O prodej částí pozemků p. č. 290/1 a 290/4 v k. ú. Rýnovice (pruh o šířce cca 4m) 
požádali manželé Kaiserovi, kteří jsou vlastníky p. p. č. 289/2, 289/4, 290/10 v k. 
ú. Rýnovice, z důvodu zpřístupnění jejich pozemků. Je třeba upozornit, že pozemky 
manželů Kaiserových jsou přístupné z veřejné komunikace, a to z ul. Ladova přes 
pozemek p. č. 289/1 v k. ú. Rýnovice, na kterém je zapsáno v katastru nemovitostí 
věcné břemeno cesty a stezky pro pozemek p. č. 289/4 v k. ú. Rýnovice, který dále 
zpřístupňuje ostatní pozemky žadatelů.
Pozemky p. č. 290/1 a 290/4 v k. ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města jsou 
z hlediska ÚP Jablonec nad Nisou vedeny jako zastavitelná plocha kategorie SM4, 
součást lokality SM4.9. Přípustné využití v ploše SM4 a současně lokalitě SM4.9 je 
pro bydlení v rodinných domech a bytových domech a zároveň pro místní obslužné 
komunikace pro obsluhu pozemků v ploše, stejně jako pozemek p. č. 289/2 v k. ú. 
Rýnovice. Z funkčního hlediska by bylo možné přístupovou cestu na pozemek 
umístit. Prodej částí pozemků by nebránil ani využití zbylých částí pozemků, protože 
plochy SM nestanovují minimální velikost pozemků pro novou výstavbu V současné 
době jsou celé pozemky p. č. 290/1 a 290/4 v k. ú. Rýnovice zveřejněny na úřední 
desce za účelem prodeje na stavbu bytových domů. 
Již 8. 6. 2017 RM schválila zveřejnění záměru prodeje p. č. 290/1 a p. p. č. 290/4 
obě v k. ú. Rýnovice (celkem 6.451 m2) za účelem výstavby v souladu s územním 
plánem s tím, že podmínkou pro prodej bude předložení zastavovací studie 
investorem. Koordinaci území bude zřejmě řešit odd. územního plánování  s 
budoucím investorem následně po předložení zastavovací studie, případně v rámci 
součinnosti s investorem při jejím návrhu a zpracování. Cílem je řešit dopravní 
obslužnost předmětných pozemků minimálním počtem napojení obslužných 
komunikací do ul. Třeboňská.
Na pozemcích p. č. 290/2, 290/9 a 296/1 v k. ú. Rýnovice bylo 19. 2. 2020 
zahájeno územní řízení na umístění stavby Bytové domy – Ladova.
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4)
Ústní interpelace Mgr. Tejmlové:

Na Ing. Roubíčka – plánuje město nějaké zlepšení na křižovatce ulice Rýnovická, 
Nemocniční, směrem k nemocnici u bývalého Domu Mladých? Je tam velký provoz, 
parkující automobily i zastávka autobusu, která stěžuje výhled. Lidé, kteří jedou do 
nemocnice, pak mohou být často rozrušení a přijde mi to tam nebezpečné.

Odpověď   Mgr. Tejmlové  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

OÚHR na rok 2021 připravuje  zadání  dopravní  studie  na ulici  Rýnovickou,  kdy 
součástí  této  studie  bude  i  uvedená  křižovatka  dle  důvodové  zprávy  usnesení 
RM/303/2020,  kterým  bylo  uloženo  p.  náměstku  Ing.  Roubíčkovi  se  ulicí 
Rýnovickou začít zabývat, viz dokumenty níže:

Důvodová zpráva:

Dopravní komise přijala na svém jednání 26. 5. 2020 následující usnesení, určené 
pro členy Rady města Jablonec n. N.:

HUMANIZACE ULICE RÝNOVICKÁ

Dopravní komise se na svém jednání dne 26. 5. 2020 zabývala problematickými a 
nebezpečnými přechody ve městě. Řešen byl přechod v ulici Rýnovická (u křižovatky 
s ul.  P.  Bezruče).  Přechod  nesplňuje  parametry  bezpečného  přechodu,  jsou  zde 
špatné rozhledové podmínky, bezpečnému výhledu pro výjezd do křižovatky brání 
stojící autobus na zastávce a parkující vozidla. Členové komise se dohodli na tom, že 
by bylo vhodné nechat v první fázi zpracovat návrh na humanizaci ulice Rýnovická a 
to od křižovatky s ulicí 28. října po OK Tovární.

Usnesení Dopravní komise číslo DK/24/2020

Dopravní komise

d o p o r u č u j e

Radě města zadat zpracování návrhu (studie) na humanizaci ulice Rýnovická, a to 
v úseku od křižovatky s ulicí 28. října – OK Tovární.

                                                                                     Hlasování: 8 - 0 - 0

Vyjádření oddělení investiční výstavby

OÚHR a tedy ani OIV se daným místem, tedy navrženým úsekem ul. Rýnovická, 
nezabývalo. Nemáme řešení této komunikace vůbec zařazenu ani do dlouho či 
střednědobých plánů rozvoje. Máme připravenou či rozpracovanou celou řadu 
projektů, (cyklopruhy Palackého, Stará Osada, křižovatka U Přehrady  vjezd do 
Jablotronu), které se připravují již několik let a jsou z hlediska společenské potřeby 
důležité. Vzhledem k současné finanční situaci nemůžeme vytvářet další nákladný 
projekt, jehož realizace by přišla na řadu určitě až za několik let. Z tohoto důvodu 
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doporučujeme soustředit se pouze na problémový přechod pro chodce poblíž 
křižovatky s ul. P. Bezruče.

Vyjádření oddělení správy komunikací

Oddělení správy komunikací řeší údržbu a opravu stávajícího dopravního značení 
případě dílčí drobné projekty dopravního značení, které je možné provést na 
rozhodnutí o stanovení dopravního značení jednoduchou úpravou značení 
stávajícího. Projekt humanizace ul. Rýnovická stejně jako humanizace dalších 
komunikací, jako již provedená ul. Pražská či připravovaná ulice Palackého, musí 
řešit odbor rozvoje města. Jde o zásadní změnu vč. stavebních úprav, která vyžaduje 
náročnější projekční přípravu a inženýring. Na tuto činnost nemá správa 
komunikací ani kapacity ani finance. Vzhledem ke kapacitám spolupracujících 
dopravních inženýrů tato příprava není ani otázkou letošního roku.

USNESENÍ RM/303/2020
Rada města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í
podněty Dopravní komise ze dne 26. 5. 2020 dle důvodové zprávy

B. u  k  l  á  d  á
Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora, předat podněty k dalšímu 
posouzení dopravnímu inženýrovi.
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5)
Ústní interpelace Ing. Macka:

Ing. Macek – jaká je aktuální kalkulace ceny terminálu s parkovacím domem a jaká 
je aktuální alokace v rámci IPRÚ na tyto dva projekty

Ing. Roubíček – alokace zůstává nezměněna, je ve stejné výši. Rozpočtovaná cena, 
kterou jsme obdrželi od projektantů – technici investiční výstavby společně s 
projektanty prochází jednotlivé položky a cenu precizují do detailu. Termín konečné 
ceny je asi polovina ledna.

Ing. Macek – požádal bych, aby v momentě, kdy to bude k dispozici, to bylo 
předloženo třeba v rámci vyřízení interpelací.

Odpověď   Ing. Mackovi  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Stále se pracuje na úpravách jednotlivých položek. Další informace ústně doplním 
na jednání ZM.
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