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Důvodová zpráva 
 

Interpelace ze ZM 18. 3. 2021 

1) 
Interpelace MgA. Chuchlíka: 
 
Děkuji za poskytnutí smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a 
společností euroAWK s.r.o., kterou za město uzavřel Ing. Miloš Vele v roce 2014, a 
dodatek v roce 2016. 
Rád bych Vás požádal o potvrzení, případně úpravu či doplnění informací, které 
jsem ze smlouvy vyrozuměl.  
 
1. Rozumím znění smlouvy správně, že město poskytuje veřejný prostor pro 
umístění reklamních nosičů:  
a. světelná vitrína City-light za 6.000 Kč +DPH za rok? 

b. billboard za 10.000 Kč +DPH za rok? 
 
2. Pokud smlouvu chápu špatně, prosím o informaci jakou částku město obdrží za 
poskytnutí veřejného prostoru pro umístění soukromého reklamního nosiče: 
a. světelná vitrína City-light za za rok?   
b. billboard za rok? 
 
3. S ohledem na odpověď, že světelné vitríny jsou napojeny na rozvod veřejného 
osvětlení a spotřebu elektrické energie hradí statutární město Jablonec nad Nisou 
bych se rád zeptal: Jaké jsou náklady na provoz jedné světelné vitríny City-light za 
za rok?   
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi: 
 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Za rok 2020 bylo vyúčtováno a zaplaceno: 
 
22 ks billboardů za 10 tis. Kč + DPH ročně + 2 ks jen 3 měsíce á 2500+DPH 
18 ks City-light v čekárnách za 5 tis. Kč + DPH ročně 
20 ks samostatných City-ligt za 6 tis. Kč + DPH ročně 
+ 1ks samostatných City-ligt za 6 tis. Kč + DPH – jen 3 měsíce, tj. 1500+DPH 
Celkem 528 165,- Kč 
Navíc jedna smlouva pachtová na zastávku na Horním náměstí 6000+DPH za rok. 
 
Náklady na provoz jedné světelné vitríny (reklamy) za rok: 
 

• faktury za elektrickou energii (EE) platí Technické služby Jablonec nad Nisou, 
které to následně přefakturují na SMJN 

• spotřeba EE za rok = cca 600 kWh (4x zářivková trubice á 36 W, průměrná 
svítivost veřejného osvětlení za rok = cca 4 150 hodin) 

• průměrná cena EE v roce „2021“ (distribuční sazba pro veřejné osvětlení) = 
2,35 Kč/kWh (bez DPH)  

• náklady = cca 1 410 Kč (bez DPH), tj. 1 706 Kč (vč. DPH 21 %) 
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2) 
Interpelace Mgr. Pastuchové: 

 
Na minulém zastupitelstvu jsem nemohla reagovat na odpověď na svoji interpelaci, s 
kterou jsem nebyla spokojena. Požádala bych o písemnou odpověď – zajímá mě, 
jakým způsobem se město v tuto chvíli k projektu Spolkového domu II. postaví, 
protože to v té odpovědi není, tam je jen, že jste to navštívili a co Vám řekli 
památkáři. A zajímalo by mě, jak se k tomu město postaví, doufám, že všichni 
chápeme potřebnost Spolkového domu II. pro sociální oblast v našem městě. 
 
Znění minulé interpelace: 
Rada města na jednání 19.1.2021 doporučila zastupitelstvu odložení realizace 
Terminálu, což považuji za logický a rozumný krok. Nyní bych očekávala, že bude 
využito usnesení ZM/165/2015, kdy ZM vzalo na vědomí zprávu o plánovaných 
projektech do IPRÚ. Mezi těmito projekty byl projekt tzv. Spolkového domu II. - 
rozšíření sídla neziskových organizací, který by měl plnit i komunitní funkci. Dle 
informací od poskytovatele dotace by bylo možné v tuto chvíli projekt vrátit do hry a 
čerpat na něj prostředky. Zabývám se sociální problematikou a byla bych ráda, kdyby 
byl tento projekt realizovaný s ohledem na jeho budoucí přínos pro Jablonec nad 
Nisou. Nepovažuji za dobré nevyužít možnosti čerpání dotace s ohledem na usnesení, 
ZM dalo pokyn projekt Spolkového domu II. připravit do IPRÚ. Požádala bych o 
odpověď Ing. Roubíčka, v jaké fázi ten projekt je a využijeme případné nabídky 
poskytovatele dotace? Požádala bych o jasné vysvětlení odpovědi s ohledem na 
usnesení ZM/165/2015. 
Prosila bych do odpovědi uvést, proč byly projektové přípravy přerušeny. 
 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
O památkově chráněný objekt v ulici E. Florianové, ve kterém město původně 
uvažovalo o adaptaci prostor na tzv. Spolkový dům II, projevil zájem soukromý 
investor a město spustilo standardní majetkoprávní procesy směřující k možnému 
prodeji této budovy, u které studie prokázala technickou složitost a ekonomickou 
náročnost zamýšleného záměru a pro kterou město nemá jiné využití. Varianta 
umístění Spolkového domu II v tomto objektu by byla případným prodejem 
nemovitosti definitivně bezpředmětná. Aktuální snahy města směřují umístění 
Spolkového domu II do prostor Staré radnice. 

 
 

3) 
Interpelace Ing. Matka: 
 
Interpelace na stav o věcných břemenech společnosti Grepa – poprosím o doplnění, 
je napsáno, že situace je úplně stejná, za 1,5 roku se vůbec nic nestalo.  
Je napsáno, že pokud nedojde k reakci ze strany společnosti tak budou následovat 
další právní kroky. Poprosím o doplnění interpelace, jaké další právní kroky a 
v jakém časovém horizontu budou následovat.  
 
Odpověď Ing. Matkovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
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Se spol GREPA Networks s.r.o. bylo ve věci průběžně jednáno a společnost vyzývána 
k dodání potřebných dokladů - geometrických plánů pro skutečný rozsah 
služebností. Společnost městu sdělila, že nedodání dokladů je způsobeno 
druhotným neplněním závazků zhotovitelem geometrických plánů, který byl vyzván 
mimo jiné k vrácení podkladů, aby společnost mohla zadat vyhotovení 
geometrických plánů jinému subjektu. S ohledem na skutečnost, že uplatnění 
nároků města např. z titulu bezdůvodných obohacení je také vázáno na skutečný 
rozsah věcných břemen (tedy určitost žalobního podání), časově náročné a další 
skutečnosti, dohodlo se město se společností na prozatímní řešení dané 
problematiky uzavřením Dohody o společném postupu při vypořádání věcných 
břemen, na základě které společnost GREPA Networks s.r.o. složí na kauční účet 
města neúročenou částku ve výši 2mil. Kč k zajištění pohledávek (i budoucích) 
z titulů věcných břemen - staveb vedení optického vlákna či datových kabelů. V této 
smlouvě bude také stanoven zásadní termín pro předložení rozhodných dokladů, 
k jejímž dodání se společnost zavázala na základě uzavřených smluv o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, s možností města odstoupit od dohody 
v případě nesplnění stanoveného termínu. 
 
 

4) 
Interpelace pana Poláka: 
 
Dotaz na pan Roubíčka k mé interpelaci – cituji email, který přišel panu Novosadovi 
– vedení města na dnešním jednání rozhodlo o neumožnění prohlídky objektu bývalé 
dětské nemocnice. Důvodem je uvažované budoucí využití této lokality pro bytové 
domy.  
 
Znění minulé interpelace: 
Kolega Novosad nám poslal nějakou emailovou komunikaci, ze které vyplývá, že v 
budově a areálu dětské nemocnice se plánuje postavit nějaká bytová jednotka. 
Zaznělo zde, že se žádná výstavba nechystá, došlo asi k nějaké změně. K tomu bych 
rád znal podrobnosti.  
Dotaz se týkal toho, že montessori škola Sokolí a 5. května má nedostatečné kapacity 
a za 2 roky budou tak nedostatečné, že se tam ty děti prostě už nevejdou. Dostali 
jsme odpověď, že se to bude řešit v návaznosti na plán který už je udělaný, má 
proběhnout nějaká výstavba, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli se to stihne vyřešit do 
doby, kdy to bude potřeba? 
 
Odpověď panu Polákovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Za OSNO MMJN: 
Vždy na pokyn z vedení města bylo, je a bude umožněn vstup do jakéhokoliv objektu 
města.  

 
K dotazu škola Montessori: 
Město má k dispozici studii rekonstrukce a dostavby ZŠ 5. Května zpracovanou 
městským architektem, která řeší kapacitní rozšíření tak, aby objekt v ul. Sokolí 
sloužil plně pro školu Montessori. Studie ukázala značnou finanční náročnost této 
rekonstrukce spočívající v kompletní dostavbě pravého křídla školy. Jako 
alternativní možnost k vyřešení kapacitního problému ZŠ Montessori se jeví její 
přesun do nyní prázdného objektu v ulici Dubová v Kokoníně. Zde bylo provedeno 
místní šetření a bude vypracována pasportizace skutečného stavu, ta bude sloužit 
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pro další rozhodování o vhodnosti objektu pro tento účel. Otázka zda se to stihne 
vyřešit do doby, kdy to bude potřeba, je věcí  včasného strategického rozhodnutí a 
jasného zadání požadavků na projekt ze strany humanitního odboru.  
 
 

5) 
Interpelace Ing. arch. Klápštěho: 
 
Co se týká interpelace ohledně projektů, tak tam úplně nejsem spokojený 
s odpovědí. Chápal bych, kdyby odpověď byla, připravujeme to, dodáme v nějakém 
pozdějším horizontu, ale dostal jsem odpověď, že jen některé z požadovaných 
projektů budou. Já to dávám znova s tím, že bych rád, kdyby ten seznam byl úplný 
a potom to dostal výbor v úplném znění dle toho seznamu. 
 
 
Znění minulé interpelace: 

Kategorizace komunikací, respektive dlouhodobá koncepce silniční infrastruktury 
Existuje dopravní model založený na měření dopravy v situaci dokončení vyrovnání 
serpentin mezi Pasekami a Lučany a mezi Lukášovem a Kunraticemi vytvořený v době 
bez uzavírek na území Jablonce nad Nisou a bez uzavírky Rádelského Mlýna? Pokud 
ne, je připravováno jeho zadání (v rozpočtu není, křižovatka Rádelský mlýn se ale 
otevře až na sklonku roku)? Pokud ne, proč, když máme rozhodovat o kategorizaci 
komunikací a tím v podstatě o celém silničním dopravním skeletu a data ze sčítání 
dopravy ukazují, že výše zmíněné stavby výrazně proměnily silniční dopravu v celém 
regionu?   
 
Žádám předání kompletního seznam projektů řešení dílčích úseků a křižovatek na 
současných komunikacích první třídy a nových trasách navrhovaných materiálem 
“Kategorizace místních komunikací”, a to i projektů, které nepřekročily fázi ideové 
studie, od roku 1994 včetně různých variant řešení téhož místa. A o poskytnutí těchto 
projektů minimálně v podobě koordinační situace zastupitelům a členům výboru pro 
územní plánování a rozvoj města a členům dopravní komise. 
Jmenovitě se jedná o úseky: 
● Ulice ČS Armády (ke kruhovému objezdu v Lukášově) 
● Ulice Ladova 
● Ulice Tovární 
● Ulice Liberecká 
● Ulice Budovatelů 
● Ulice Pražská 
● Ulice Turnovská (k odbočce na Rádlo) 
● Ulice Harrachovská 
● Ulice Riegrova 
● Ulice Palackého 
● Ulice U přehrady 
● Ulice Chelčického 
● Ulice Podhorská (na konec zastavěného území) 
● Ulice 5. května 
 
● Trasa západní tangenty dle minulého územního plánu platného do roku 2017 
● Trasa západní tangenty dle platného územního plánu 
● Trasa rezervy západní tangenty dle platného územního plánu 
● Trasa jižního obchvatu dle platného územního plánu včetně všech přivaděčů 
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Odpověď Ing. arch. Klápštěmu: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Požadované materiály, které se nám podařilo dohledat, byly předány přes úschovnu 
členům Výboru pro územní plánování a rozvoj města dne 1. 4. 2021.  
Seznam materiálů zpracovaných v digitální podobě zaslaných přes úschovnu: 
01_Dopravní model - koncept_09-2008 
02_Koncepce dopravní infrastruktury_05-2008 
03_DOPRAVNÍ MODEL_10-2008 
04_Západní tangenta_11-2011 
05_Západní tangenta- napojení na ulici Turnovskou, průchod areálem Srnčí 
důl_09_2012 
06_Dopravní průzkum v Jbc v rozsahu profilového a křižovatkového sčítání_11-2012 
07_Aktualizace digitálního DOPRAVNÍHO MODELU IAD města Jbc_11-2012 
08_Studie_využití ploch_ul.5.května_12-2012 
09_Aktualizace variant organizace dopravy v Jablonci nad Nisou_01-2013 

10_DOPRAVNÍ MODEL -aktualizace_07-2015 
12_Cityplan_Poštovní_vliv na dopravu v centru_01-2020 
13_Cityplan_Poštovní_vliv na dopravu v centru_doplněné_04-2020 
14_Cityplan_dopravní pos. a sčítání vliv uzavření Rád.mlýna_22.4.2020 
15_Studie Belgická_Ladova_Tovární_09-2020 
16_Porovnani studie variant křižovatky Palackého U přehrady_10-2011 
17_Podklady vyhodnocení vlivů konceptu ÚP JBC na udržitelný rozvoj města_08-
2011 
18_Vizualizace Západní tangenty_07-2013 
19_Oznámení EIA I_14 JBC Západní tangenta_07-2013 
20_Silnice I_14 Jablonec na Nisou_obchvat_04-2014 
 
Seznam materiálů zpracovaných pouze v papírové podobě připravené 
k nahlédnutí na oddělení územního a strategického plánování: 

1) Generel dopravy 1. – 3. fáze Resumé – 3/1995 

2) Propojení ulic Tovární – U Balvanu (západní tangenta) – 3/1996 

3) Jablonec nad Nisou – JZ obchvat – 3/1996 

4) Prognóza zatížení komunikační sítě v Jablonci nad Nisou - 5/1996 

5) Posouzení variant Západní tangenty v Jablonci n. N.  - 6/1997 

6) Výpočet zatížení komunikační sítě pro územní plán Jablonec nad Nisou - 

5/1997 

7) Výpočet zatížení křižovatky Palackého x U Přehrady v Jablonci nad Nisou – 

12/1997 

8) Návrh organizace dopravy v centru Jablonce nad Nisou (předběžná zpráva) – 

5/1998 

9) Návrh organizace dopravy v centru Jablonce nad Nisou (závěrečná zpráva) – 

6/1998 

10) Zatížení variant severní tangenty v úseku mezi Rýnovickou a palackého – 

10/1998 

11) Tunel Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice „Archivní rešerže“ – 12/1998 

12) Jablonec nad Nisou Západní tangenta, technická studie – 9/2005 

13) 1/14 Jablonec nad Nisou OK Mostecká – 4/2009 

 
Problematika dopravy bude řešena na mimořádném jednání výboru pro územní 
plánování a rozvoj města dne 27. 4. 2021 od 13:00 hodin. 
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Interpelace zaslaná emailem  
dne 21. 3. 2021 

6) 
 
Interpelace Mgr. Šídy: 
 
Interpelace se týká výstavby developerského projektu „Podlesí“ v katastrálním území 
Rýnovice, ulice Jezdecká. Tento projekt již obdržel právoplatné Územní rozhodnutí 
od Stavebního úřadu města Jablonce n.N. Dokumentace k developerskému projektu 
se datuje již k roku 2009, stavba dosud nebyla zahájena.  
Územní povolení na výstavbu bytového souboru Podlesí bylo vydáno nejen na 
pozemky ve vlastnictví investora Zelený Park s.r.o., se sídlem Jánská 864/4, Liberec 
III-Jeřáb, 46007 Liberec, IČ 4159586, ale také na pozemky aktuálně stále ve 
vlastnictví města: 
• část p.p.č. 606/3 o nové výměře 5018 m2 a p.p.č. 607/2 o výměře 438 m2 

vše v k.ú. Rýnovice 
• celá p.p.č. 607/2 v k.ú. Rýnovice 
žádám tímto o poskytnutí listiny dokládající, zda a případně kdo vydal za město 
Jablonec v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona souhlas k 
výstavbě v této lokalitě za účelem vydání právoplatného ÚR. Prosím o doložení 
příslušnou listinou. 
Územní rozhodnutí ze dne 28. 1. 2010 pod č. j. 11921/2010 a sp. zn. 2444/2009 a 
souhlas města Jablonec nad Nisou se stavbou ze dne 10. 8. 2009. Příloha 
k interpelaci č. 6 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zástavbu v citlivé lokalitě (protékající potok, hranice 
lesa…), jejíž součástí je též výstavba komunikací, dále žádám o informaci, zda byl 
souhlas města vázán na splnění konkrétních smluvních podmínek. Pokud tyto 
podmínky existují, žádám o jejich poskytnutí.  
Dále žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem budou majetkoprávně 
vypořádány komunikace, které je investor povinen vybudovat a dle platných pravidel 
následně převést na město. Je s investorem převod komunikace sjednán? Za jakých 
podmínek (datum, cena, technická specifikace)? Prosím o poskytnutí příslušné 
smlouvy, byla-li byla uzavřena.  
Investor, podle jeho sdělení, nemá zájem převádět komunikace na město. Žádná 
smlouva, která by byla uzavřená s městem a která by řešila specifické technické 
parametry budované komunikace, tedy neexistuje.  
 
Dále bych požádal o kompletní znění Územního rozhodnutí. 
 
Odpověď Mgr. Šídovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Odpověď pro Mgr. Šídu uvedena v interpelaci červeně. 
 
Z pohledu oddělení územního plánování a strategického rozvoje města: 

- Problematika bude řešena na jednání Výboru pro územní plánování a rozvoj 

města dne 3. 5. 2021, kam budou pozváni i zástupci investora. 
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