
 

 

Zápis ze setkání zástupců vedení MMJN s předsedy osadních výborů dne 

28.6.2021 

 

Přítomni za MMJN: Jiří Čeřovský – primátor, David Mánek – náměstek primátora, Petr 

Roubíček – náměstek primátora, Milan Kouřil – náměstek primátora, Jan Štol – referent 

agendy osadních výborů 

Přítomni za osadní výbory: Michal Jakoubě – předseda OV Kokonín, Lenka Klimentová – 

předsedkyně OV Vrkoslavice a Dolina, Jiří Vondráček – předseda OV Žižkův Vrch, František 

Pešek – předseda OV Mšeno nad Nisou, Josef Hurt – předseda OV Šumava a Jablonecké 

Paseky, Tomáš Kohout – předseda OV Proseč nad Nisou, Miloš Zahradník – předseda OV 

Novoveská, Jaromír Janega – zástupce předsedy OV Rýnovice a Lukášov, Lukáš Pleticha – 

předseda OV Centrum 

Program: 

1) Participativní rozpočet 

2) Adaptace na klimatické změny (MA 21) 

3) Tvorba strategického plánu 

4) Setkání s občany (zhodnocení) 

5) Podněty pro změny Plánu zimní údržby 

6) Diskuze, různé 

ad 1 – Participativní rozpočet 

Náměstek primátora Petr Roubíček okomentoval systém postupu při vyřizování jednotlivých 

podaných podnětů a seznámil přítomné s aktuálním stavem přijatých projektů. Přílohou 

k tomuto zápisu je zpracovaná tabulka s potřebnými informacemi. 

Důležitým závěrem z tohoto bodu je fakt, že osadní výbory mohou průběžně podávat do 

participativního rozpočtu své další projekty.  

ad 2 – Adaptace na klimatické změny (MA 21) 

Primátor Jiří Čeřovský vysvětlil obecně fungování státem garantovaného programu na 

podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů MA 21 v prostředí MMJN. Jan Štol následně 

upozornil na rozeslání materiálů v souvislosti s jednáním a hlasováním Komise MA 21 ve věci 

výběru projektu, který je namířen k adaptaci na změnu klimatu se zaměřením na zadržování 

vody v krajině, všem předsedům osadních výborů elektronicky. Komise vybrala k realizaci 

projekt OV Mšeno nad Nisou „Vyčištění rybníčků a výměna zatrubnění v Mšenském parku“. 

Zároveň informoval o tom, že sestavená pracovní komise se po prázdninách bude dále 

zabývat i ostatními dodanými projekty. 



Předseda OV Proseč nad Nisou Tomáš Kohout zmínil nešťastné vyjádření hodnotitelů u 

projektů jeho osadního výboru, ze kterého lze nabýt dojmu, že se hledá především projekt, 

kterému by tleskalo co nejvíce lidí. Jan Štol přislíbil předat tuto připomínku oddělení 

interního auditu a stížností, které je gestorem naplňování MA 21. 

Náměstek primátora Petr Roubíček k této problematice dodal, že Liberecký kraj v současné 

době zpracovává v této oblasti strategii pro celé své území, kterou se hodlá následně město 

zabývat. 

ad 3 – Tvorba strategického plánu 

Náměstek primátora Petr Roubíček seznámil přítomné s aktuálním stavem celého procesu. 

Strategický plán města by se měl schvalovat ke konci letošního roku. V současné době byla 

schválena jeho analytická část a probíhá část návrhová. Během července a srpna je 

plánována tvorba Akčního plánu. Na podzim se předpokládá veřejné projednávání a koncem 

roku již zmíněné schvalování. 

ad 4 – Setkání s občany (zhodnocení) 

Primátor Jiří Čeřovský vysvětlil pandemií COVID-19 silně ovlivněný vývoj chystaných cyklů 

vedoucí až k premiérovému online setkání. Jako mimořádné řešení situace všichni přítomní 

jeho konečnou podobu kvitovali a vyjádřili s ní spokojenost. Na dotazy, které se nestačily 

zodpovědět během online přenosu, bylo následně odpovězeno písemně, a to ve dvou 

částech. Nejdříve jednotlivým občanům, následně osadním výborům. 

Na základě dotazu z pléna připustil pan primátor zvážení podzimního cyklu v prezenční 

podobě. 

ad 5 – Podněty pro změny Plánu zimní údržby 

Náměstek primátora Milan Kouřil vyzval osadní výbory, aby během letních měsíců zpracovaly 

a dodaly své případné připomínky k Plánu zimní údržby. Smysluplné návrhy budou 

zpracovány a zapracovány.  

Přítomní předsedové OV se shodli na viditelně zlepšeném stavu zimní údržby ve městě a 

shodli se na vyjádření celkové pochvaly TSJ. 

ad 6 – Diskuze, různé 

Předseda OV Žižkův Vrch Jiří Vondráček přednesl negativní postoj k plánovanému obchvatu 

města Srnčím dolem. Předeslal zaslání oficiálního stanoviska za OV. 

Jaromír Janega poukázal na skutečnost, že v lokalitě OV Rýnovice a Lukášov ukrutně chybí 

chodníky. Náměstek primátora Petr Roubíček k tomu řekl, že neutěšenou situaci bohužel 

komplikují složité vlastnické vztahy. 

Primátor Jiří Čeřovský požádal předsedy osadních výborů o pomoc s osvětou v rámci 

možností komunikace radnice s veřejností. Ke konci léta bude OV zaslán vysvětlující článek 

s doplněním grafiky v elektronické podobě. Stejně tak apeloval na přítomné s dalším šířením 

informací o chystaném odstřelu černé zvěře. 



Náměstek primátora Milan Kouřil seznámil přítomné se vznikem koncepce údržby veřejné 

zeleně, s plánem obnovy veřejného osvětlení, s aktualizací proveditelnosti centra nakládání 

s odpady, s kategorizací komunikací a aktivitami kolem přehrady. 

Z řad předsedů osadních výborů vzešel požadavek na MMJN oznamovat předem a včas 

sekání zeleně v lokalitách jejich působnosti. 

 

Zapsal: Jan Štol 

 

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

Zaměstnanost.  

 



PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2019 - 2021

Číslo Název projektu Čtvrť Rozpočet v Kč 

po úpravě

Aktuální stav Anotace - popis Pro koho je návrh užitečný, odůvodnění Poznámka 

ZREALIZOVÁNO 2020 383000
18 Oprava cestiček pro pěší ve 

Vrchlického sadech, zachytávání 

dešťové vody a vsakování do zelených 

ploch

Centrum

100000

hotovo, uhrazeno; z 

PR 100.000,- Kč, 

zbývající částka 

125.000,- Kč z 

rozpočtu OSVZ

Současné cestičky jsou vodou vymleté. Materiál je splavován do ulice Na Čihadle. Cestičky 

by měly být opatřeny příčnými zpevněnými rýhami pro odvod dešťové vody do plochy 

trávníku, kde bude voda vsakována.

Návrh je pro lidi, co chodí přes park, studenti gymnázia Dr. Randy, lidé co chodí a Opletalovou ul. a ul. Na 

Čihadle do Mšena. Zlepší se komfort pro chůzi, dešťová voda bude zachycována v zelených plochách v 

parku.

garant Štěpánka Gaislerová, akce 

zrealizována, převod peněz pro OSVZ také

3 Zvelebení prostranství před objektem 

SVJ Ivana Olbrachta 18, 20,22,24, Jbc 

n/N

Mšeno nad Nisou

100000

hotovo, uhrazeno; z 

PR 100.000,- Kč, 

zbývající částka 

80.000,- Kč zcela 

mimo rozpočet 

města (spoluúčast 

SVJ)

Úprava stávající zelené plochy před vchody : odstranění travnaté plochy – částečné 

sejmutí zeminy na ppč. 518/242-244 a z části i na ppč. 518/140 v k.ú. a obci Jbc n.N.- 

Mšeno n.N., vysázení různých nižších keřů u objektu a před chodníkem, vytvoření 

ohraničených ploch vysypaných kamennou drtí a kůrou.

Pro obyvatelstvo objektu a kolemjdoucí obyvatele města Jablonec n.N. Objekt byl v předcházejících letech 

zateplen, a proto by bylo vhodné zvelebit i jeho okolí; vyjmout tak stávající prostranství ze sídlištního 

standardu.

garant Štěpánka Gaislerová, projekt 

zrealizován, dokončen v listopadu 2020

11 Obnova parčíku před KD Kokonín Kokonín

43000

hotovo, uhrazeno; z 

PR vyčerpána 

částka 42 291,- Kč 

(předpoklad byl 43 

tis.)

Odborné ošetření parčíku před KD Kokonín. Tzn. údržba a prořezávka nevzhledných nebo 

hustě osázených stromů, odstranění pařezů, úpravy terénu, výsadba nového stromu, 

oprava obou schodišť.

Pro místní i pro turisty a návštěvníky Kokonína. Nedaleko je také dům s pečovatelskou službou, tzn. 

umožnění odpočinku na lavičkách i pro jeho obyvatele. Návrh přispěje k estetickému a funkčnímu okolí 

Kulturního domu v Kokoníně.

garant Štěpánka Gaislerová, realizace ve 

spolupráci s OV, projekt dokončen v listopadu 

2020

17 Lavičky Centrum

20000

Lavičky jsou již 

instalované. 

Náklady na pořízení 

a umístění 

mobiliáře jsou ve 

výši 23.717,- Kč vč. 

DPH. Z PR bylo dne 

19.8.2020 uhrazeno 

20.000,- Kč. Rozdíl 

ve výši 3.717,- Kč 

uhrazen z rozpočtu 

OSVZ a již nebude 

požadován převod z 

PR.

1. lavička - u bývalé dětské nemocnice, 2. lavička - na chodníku před Lidlem. Návrh je určen pro všechny kolemjdoucí, ale především starším lidem (75+). Starší lidé si potřebují na 

lavičkách odpočinout, aby mohli pokračovat dále.

garant Štěpánka Gaislerová, realizovány 2 

lavičky, jedna běžná, druhá těžká betonová na 

odbočce na cyklostezku vzhledem k 

přítomnosti VN, projekt dokončen

8 Zastínění dětského hřiště U Rákosníčka Mšeno nad Nisou

40000

náklady 40 tis., 

zasmluvněno v roce 

2020, realizace a 

čerpání z rozpočtu 

květen 2021, 

hotovo

Mobilní stínítko nad hřištěm (plachta, kterou lze roztáhnout a sbalit) k zastínění části 

hřiště a pískoviště.

Návrh je určen pro děti cca do 12 let a jejich doprovod (rodiče, prarodiče, chůvy, školky). V teplých letních 

dnech se vytvoří příjemnější podmínky pro pobyt dětí na hřišti, možnost sbalení plachty - zastínění zase 

naopak umožní slunci prohřát plochu hřiště v zimních měsících (chladných dnech). 

garant Štěpánka Gaislerová, zvoleno jako 

pilotní projekt; LIDL souhlasí, posouzeno 

městským architektem; realizace květen 2021

16 Zastínění dětského hřiště - Pirátská loď 

u Bižuterie

Mšeno nad Nisou

80000

náklady 80 tis., 

zasmluvněno v roce 

2020, realizace a 

čerpání z rozpočtu 

květen 2021, 

hotovo

Mobilní stínítko nad hřištěm (plachta, kterou lze přes zimní období demontovat a uložit) k 

zastínění především klouzaček.

Návrh je určen pro děti cca do 12 let a jejich doprovod (rodiče, prarodiče, chůvy, školky). V teplých letních 

dnech se vytvoří příjemnější podmínky pro pobyt dětí na hřišti, možnost sbalení plachty - zastínění zase 

naopak umožní slunci prohřát plochu hřiště v zimních měsících (chladných dnech). 

garant Štěpánka Gaislerová, zvoleno jako 

pilotní projekt na protilehlém břehu přehrady; 

posouzeno městským architektem; realizace 

květen 2021

AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ 549000
13 Jednoduchý navigační systém pro pěší 

(obyvatele i návštěvníky)

Kokonín

43000

žádost na Petra 

Vobořila o 

informaci 

aktuálního stavu; 

doporučení k 

zařazení do celkové 

městské koncepce

Jednoduchý navigační systém pro pěší (obyvatele i návštěvníky), tzn. šipky s popisem – 

ukazatele směru, a mapa Kokonína s vyznačením významných míst. Cca 2-3 tabule na 

místech s vysokou frekvencí pohybu občanů – u pošty, zastávka bus u pošty, …

Pro občany, tzn. jak neznalé obyvatele místního místopisu, tak pro turisty a návštěvníky Kokonína. Zvýšení 

zájmu o lokální významné body, zlepšení informovanosti pro občany; ať již neznalé místní obyvatele 

Kokonína, tak pro turisty a návštěvníky. Zlepšení povědomosti o tom co byl, je a třeba bude Kokonín.

garant JKIC, zástupce osadního výboru dodá 

rozpracované zadání na jednoduchý navigační 

systém pro pěší (obyvatele i návštěvníky)

20 Rýnovické ohniště (lesní refresh) Rýnovice a Lukášov

54000

Dle sdělení ze dne 

21.6.2021 OV začal 

s realizací projektu, 

vše ve spolupráci s 

OSMH.

Úprava ohniště a posezení okolo něj (základní lavičky, popř. odkládací stolek). Tzn. 

odstranění původního ohniště a výstavba nového (např. ze starých žulových kostek…). 

Výroba, nákup prvků na posezení okolo ohně – bytelné lavičky a stolek, instalace na místo. 

Otázkou je instalace odpadkového koše (není to místo vhodné pro vývoz odpadu). 

Slavnostní otevření s občerstvením. Popř. do budoucna stavba zajímavého prvku dětského 

hřiště – např. lanová pyramida jako na hřišti u přehrady poblíž Prutu. V souladu s návrhy 

na nová stinná dětská hřiště. 

Návrh je pro místní, žijící v okolí, celé sídliště Janovská, zástavba podél komunikace Pod Vodárnou, 

Andělská, Nebeská, Ladova, Československé armády, J. Suka,… a všechny návštěvníky věkem bez omezení. 

Děti přitáhne příroda a příp. lanová aktivita, dospělé možnost posedět s přáteli, seniory blízkost cíle a 

příjemné posezení. Na vršku louky nad sídlištěm Janovská se schází řada místních u ohně, prochází tudy 

pejskaři, chodí sem děti, včetně základní a mateřské školy. Je tu krásný výhled do kraje, volná příroda hned 

za městem, nálet stromů poskytuje stín v horku. Místo by si zasloužilo lépe udržovat a zvelebit – upravit 

ohniště a místa k sezení, poblíž vybudovat nějaký prvek dětského hřiště (návrh do budoucna), který je 

vhodný do přírody. Zpříjemní posezení lidem, kteří jsou již zvyklí toto místo využívat, přitáhne k lesu další, 

kteří jej zatím minuli.

garant Barbora Šnytrová, řešeno v rámci ÚS 5 

Rýnovice - U Vodojemu, předložil ji pořizovateli k 

posouzení Ing. arch. Márton, ČKA 3877, v září 2019. 

Možnost využití územní studie byla pořizovatelem 

schválena 30.10.2019 a následně vložena do evidence 

územně plánovací činnosti. Tato studie je tedy v 

současné době neopominutelným podkladem pro 

rozhodování v území. V rámci této územní studie byl 

vymezen prostor pro ohniště.  

V současné době je však v řešení možnost rozšíření 

zastavitelného potenciálu o 2 RD na pozemcích města 

a prověření plochy pro rezervu  rozšíření dolního 

vodojemu. V případě návrhu nového řešení by byla 

stávající studie z evidence územně plánovací činnosti 

vyjmuta a nahrazena novou variantou územní studie.  

Z prozatímního řešení pracovního návrhu úpravy 

územní studie vyplývá, že prostor pro umístění 

ohniště by měl být zachován.
22 KVETOUCÍ PASECKÉ NÁMĚSTÍ Paseky a Šumava

100000

Projekt hotov, 

aktuálně oslovení 

firem. Zároveň 

připraveno i 

vyčištění pomníku. 

Realizace finálních 

prací srpen až říjen 

2021.

Pasecké náměstí prošlo v roce 2006 úpravou, díky níž se bohužel stalo křižovatkou. V té 

době byl krajinářsky upraven i parčík s pamětní deskou obce Jablonecké Paseky. V 

současnosti jsou použité dřeviny přerostlé a vytváří masivní bariéru mezi prostorem 

parčíku (s protékající řekou Nisou!) a prostorem "náměstí". V cípu parkové úpravy jsou 

také umístěny 3! samostatně stojící dožilé informační cedule a mapy. Záměrem návrhu je 

odstranit přerostlé keře a dožilé mapy, otevřít prostor do náměstí i k Nise, vzniklé plochy 

upravit a doplnit trvalkovou výsadbou, umístit jednu informační ceduli s mapou a textem 

o historii Pasek.

Návrh je určen pro všechny obyvatele a návštěvníky Jabloneckých Pasek. Realizací návrhu dojde k oživení a 

zkvalitnění veřejného prostranství a k důstojnému připomenutí historie této části města.

garant Štěpánka Gaislerová, projekt hotov v 

únoru 2021, realizace léto - podzim 2021; 

Poznámka: v případě ušetření jakýchkoliv 

peněz v rámci PR jejich přesun právě na tento 

projekt!



4 Komunitní kompostér SIVA TRIO pro 

15-22 domácností.

Paseky a Šumava

84000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 84 

tis. Kč.

Pořízení a instalace komunitního kompostéru/ů ( komunitní kompostér SIVA TRIO)nejlépe 

na zastíněném místě, v blízkosti popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Pro lokalitu 

ulic U Staré lípy 14 a Erbenova 17. Kompostér je vyrobený z recyklovaného plastu, 

mrazuvzdorný a uzamykatelný. 

Komunitní kompostér je vhodný pro každého, kdo třídí odpad a zbývají mu doma organické zbytky, které 

nemá možnost vytřídit a musí je házet do směsného odpadu. Zejména obyvatelé panelových domů. 

Bonusem je pak možnost bezplatného odběru kvalitního kompostu pro vlastní potřebu. Bonusem je výrazné 

snížení váhy a objemu směsného komunálního odpadu a následně pak snížení obecních nákladů na svoz a 

likvidaci směsného komunálního odpadu.

garant Barbora Šnytrová, ODO ve spolupráci s 

OSMH zažádaly o dotaci z OPŽP v červenci, 

rozhodnutí o nepřidělení dotace na konci 

listopadu. Kompostéry tak budou pořízeny a 

instalovány v průběhu roku 2021. Návrh jejich 

umístění je vyhotoven.

5 Komunitní kompostér pro B. Němcové 

26-46 + 21

Mšeno nad Nisou

42000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 42 

tis. Kč.

Komunitní kompostér SIVA TRIO pro 15-22 domácností, zateplený, mrazuvzdorný, 

uzamykatelný, odolný vůči hlodavcům. Umístit na stinné místo - např. u polikliniky nebo u 

štítových stěn B. Němcové 36 (zde uvažovat o souhlasném stanovisku SVJ, nebo 38. Za 

chod kompostéru by byla 1 zodpovědná osoba, která by organizovala přípradné akce k 

údržbě kompostéru komunitou. 

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, ODO ve spolupráci s 

OSMH zažádaly o dotaci z OPŽP v červenci, 

rozhodnutí o nepřidělení dotace na konci 

listopadu. Kompostéry tak budou pořízeny a 

instalovány v průběhu roku 2021. Návrh jejich 

umístění je vyhotoven.

6 Komunitní kompostér pro B. Němcové 

2-22+3 + Sk. Neumanna 6-16

Mšeno nad Nisou

42000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 42 

tis. Kč.

Komunitní kompostér SIVA TRIO pro 15-22 domácností, zateplený, mrazuvzdorný, 

uzamykatelný, odolný vůči hlodavcům. Umístit na stinné místo - např. u parkoviště B. 

Němcové 3. Za chod kompostéru by byla 1 zodpovědná osoba, která by organizovala 

přípradné akce k údržbě kompostéru.

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, ODO ve spolupráci s 

OSMH zažádaly o dotaci z OPŽP v červenci, 

rozhodnutí o nepřidělení dotace na konci 

listopadu. Kompostéry tak budou pořízeny a 

instalovány v průběhu roku 2021. Návrh jejich 

umístění je vyhotoven.

7 Komunitní kompostér pro Mšenská 36- 

56 + 13,15

Mšeno nad Nisou

42000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 42 

tis. Kč.

Komunitní kompostér SIVA TRIO pro 15-22 domácností, zateplený, mrazuvzdorný, 

uzamykatelný, odolný vůči hlodavcům. Umístit na stinné místo - např. u Mšenská 48, u 

lávky nebo u ZŠ Josefa Hory 33. Za chod kompostéru by byla 1 zodpovědná osoba, která 

by organizovala přípradné akce k údržbě kompostéru. 

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, ODO ve spolupráci s 

OSMH zažádaly o dotaci z OPŽP v červenci, 

rozhodnutí o nepřidělení dotace na konci 

listopadu. Kompostéry tak budou pořízeny a 

instalovány v průběhu roku 2021. Návrh jejich 

umístění je vyhotoven.

15 Komunitní kompostér pro Mšenská 58-

64 + Josefa Hory 15-29

Mšeno nad Nisou

42000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 42 

tis. Kč.

Komunitní kompostér SIVA TRIO pro 15-22 domácností, zateplený, mrazuvzdorný, 

uzamykatelný, odolný vůči hlodavcům. Umístit na stinné místo - např. ostrůvek trávy mezi 

MŠ a Josefa Hory. Za chod kompostéru by byla 1 zodpovědná osoba, která by organizovala 

přípradné akce k údržbě kompostéru.

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, ODO ve spolupráci s 

OSMH zažádaly o dotaci z OPŽP v červenci, 

rozhodnutí o nepřidělení dotace na konci 

listopadu. Kompostéry tak budou pořízeny a 

instalovány v průběhu roku 2021. Návrh jejich 

umístění je vyhotoven.

1 Sídliště "Zelená Liberecká" Jablonec 

nad Nisou (č. 28-54) - ABECEDA

Centrum

100000

na základě poslední 

schůzky plánováno 

setkání s občany, 

které zorganizuje 

OV Centrum. 

Vzhledem k aktuální 

situaci vyzvat 

písemně OV k 

svolání schůzky.

1. Výsadba stromů, 1-2 jabloní 2. Výsadba keřů podél cest 3. Lavičky na sezení a opření se 

(staří lidé, nemocní, maminky s dětmi…).

Pro současné i budoucí obyvatele "Abededy". V oblasti Liberecká - abeceda chybí již dlouhodobě veškerá 

zeleň, tzn. stromy, keře, tráva, lavičky.

garant Štěpánka Gaislerová; výstup z 

místního šetření: projekt přebírá od 

navrhovatele kompletně OV, který zkoordinuje 

veřejné projednání se všemi obyvateli a 

následně zpracuje verze k posouzení. Tím 

pádem se vše o rok posouvá - letos (2021) 

veřejné projednání, příští rok projekt a 

případná realizace.

REALIZACE V TUTO CHVÍLI ODLOŽENA 120000
9 Zastínění dětského hřiště Mšenská 56 Mšeno nad Nisou

50000

zatím odloženo, v 

letošním roce se 

dělají, co se týká 

zastínění dětských 

hřišť, 2 pilotní 

projekty

Mobilní stínítko nad hřištěm (plachta, kterou lze roztáhnout a sbalit) k zastínění především 

klouzačky, houpačky.

Návrh je určen pro děti cca do 12 let a jejich doprovod (rodiče, prarodiče, chůvy, školky). V teplých letních 

dnech se vytvoří příjemnější podmínky pro pobyt dětí na hřišti, možnost sbalení plachty - zastínění zase 

naopak umožní slunci prohřát plochu hřiště v zimních měsících (chladných dnech). 

garant Štěpánka Gaislerová, platí odložení 

řešení po zkušenostech s pilotními projekty

21 Zastínění dětského hřiště v areálu F.L. 

Čelakovského

Mšeno nad Nisou

70000

zatím odloženo, v 

letošním roce se 

dělají, co se týká 

zastínění dětských 

hřišť, 2 pilotní 

projekty

Mobilní stínítko nad hřištěm (plachta, kterou lze roztáhnout a sbalit) + stahovací slunečník 

nad pískovištěm.

Návrh je určen pro děti cca do 12 let a jejich doprovod (rodiče, prarodiče, chůvy, školky). V teplých letních 

dnech se vytvoří příjemnější podmínky pro pobyt dětí na hřišti, možnost sbalení plachty - zastínění zase 

naopak umožní slunci prohřát plochu hřiště v zimních měsících (chladných dnech). 

garant Štěpánka Gaislerová, platí odložení 

řešení po zkušenostech s pilotními projekty

REALIZACE NEDOPORUČENA 121000
23 Průchod zídkou před domy 

Komenského 19 a Komenského 23

Centrum

35000

zajistit odůvodnění 

nesouhlasu se 

zprůchodněním od 

PČR; zahájit 

spolupráci na 

zvelebení s místními 

podnikateli

Projekt spočívá v odstranění bariéry ve veřejném prostoru na ul. Komenského před 

objekty Komenského 19 a Komenského 23, která dnes brání prostupnosti městem, 

přehlednosti a bezpečnosti prostoru i vsakování srážkové vody. Projekt bude řešen 

"průchodem" zídkou a okolí osázet zelení.

Návrh je určen pro všechny kolemjdoucí, návštěvníky centra města Jablonce nad Nisou. "Průchodem" se 

rozšíří veřejný prostor pro nemotorovou pěší dopravu, umožní tak i výsadbu stromové zeleně pro boj s 

klimatickými změnami a suchem. Nově vzniklé místo půjde využít pro kulturní a společenský život v centru 

města.

garant Štěpánka Gaislerová, po prověření 

situace OIV by v souvislosti s realizací ubylo 

parkovacích míst a původně navržený projekt 

se jeví jako neúčelný. OSVZ bude dále 

postupovat podle inovovaného návrhu.

10 Obnovení studánky „Na náměstí„ u 

školky

Kokonín

43000

 Ze státního 

oblastního archívu 

přišla odpověď, že 

na p.p.č. 803/50 

byla v letech 

1901/1902 

vybudována vodní 

nádrž (vodojem), 

který jímal pramen. 

PD v archivu 

neobjevili - email na 

OIV. Zdroj se 

nenašel, proto nelze 

realizovat.

Obnovení studánky, která byla původně zbudována kolem roku 1894 za Rakousko-

Uherska. V minulosti byl pramen zavezen a sveden do kanalizace, ovšem po určitém čase 

si pramen vždy najde novou cestu. V minulosti bylo již nutno dělat opravy blízké 

komunikace tak, aby pramen nevyvěral.

Voda je pro všechny … Jsou tam lavičky ve stínu stromů, blízké dětské hřiště, hojně užívaná cesta pro 

pěší…Myslíme, že je lepší, pramen obnovit. A jestliže se rozborem potvrdí kvalita vody i poskytnout ji lidem k 

osvěžení a napití. Možno také navázat později vybudováním retenční nádrže/tůně – tzn. zachycení vody v 

krajině a využití přirozeného spádu dané lokality pro otevřený tok. Díky geologickému podloží je známo, že 

voda z kašny byla pitná a dokonce v kvalitě „kojenecká„ z pamětnických zdrojů jsou známy případy, kdy si 

pro vodu jezdili lidé i z dalekého okolí.

garant Pavel Sluka, po zmapování situace OIV 

nenalezen žádný záznam o pramenu vody. 

Aktuálně ve spolupráci s OV bude nadále 

sledováno a při objevení vývěru je třeba ihned 

na tuto skutečnost upozornit! OV se pokusí 

zmapovat historii a dodá materiály.



14 Zkrášlení „náměstíčka“ u školky Kokonín

43000

OV ustoupil od 

realizace návrhu z 

důvodu názorové 

nejednotnosti mezi 

členy OV. Po 

dohodě s p. 

Roubíčkem budou 

finance přesunuty 

na obnovu parčíku 

na Paseckém 

náměstí - bod 22

Osázet „náměstíčko“ u školky okrasnými keři podél vozovky. Tzn. vytvořit pruh keřů a 

vegetace, které náměstí nejen esteticky vylepší, ale také přirozeně částečně odcloní 

dětské hřiště od prachu a hluku z hlavní silnice Rychnovská.

Pro místní i pro turisty a návštěvníky Kokonína. Funkční a estetické řešení pro zlepšení okolí školky. garant Štěpánka Gaislerová, původní záměr 

byl po dohodě s OV změněn v souvislosti s 

inženýrskými sítěmi,

REALIZACE ZAMÍTNUTA 160000
2 Letní scéna Eurocentra - doplnění 

laviček amfiteátru a opěradla

Centrum

100000

Lavičky letní scény jsou dosud bez opěradel. Sedáky jsou konstruované tak, že by se k nim 

bez problémů daly přišroubovat svislé ocelové profily držící dřevěné  vodorovné opěrné 

desky. Z rozpočtu bude možné udělat asi 2 řady laviček s opěradly.

Na letní scéně se konají různá i dlouhá představení a je obtížné zde sedět třeba 1,5 hod. bez opření zad. 

Hlavně pro seniory není možné zde shlédnout divadelní představení, protože se nemohou zády opřít a tělo 

bolí. Platí to i pro mladé diváky a je to samozřejmě zdravější, než se hrbit. Všechny lavičky v centru města 

mají opěradla, samozřejmě i v letním kině, proč ne na letní scéně? Možná by se zvýšila návštěvnost, 

každopádně komfort diváků by byl mnohem lepší. 

nedoporučeno realizovat; tento projekt tudíž 

realizován NEBUDE

12 INFO CEDULE „U ŘEHOŘOVÝCH“ Kokonín

10000

Vzhledem k tomu, že za většinu výlepových ploch se dnes musí platit, rádi bychom měli k 

dispozici důstojnou výlepovou městskou/obecní plochu. Kokonínští jsou zvyklí na ceduli „u 

Řehořových“, tzn. na křižovatce Dalešická/Rychnovská v dolním Kokoníně. Navrhujeme 

osadit stabilní ceduli do chodníku tak, aby nebyla součástí soukromého plotu. Možno 

přidělat i uzamykatelnou schránku pro podněty občanů pro OVK i Město. Bylo by dobré 

usadit cedule na 3 místech celkem ( dolní Kokonín, horní Kokonín + Vrkoslavice (třeba u 

zastávek).

Návrh je pro místní občany. Eventuelně i pro turisty a návštěvníky Kokonína. Aktuální cedule je v dezolátním 

stavu a je součástí soukromého plotu. Novou instalovat na městský pozemek. Je nutná stabilní konstrukce, 

tak aby nedošlo k poškození v zimním období při odklízení sněhu z chodníků a křižovatky.

garant Štěpánka Gaislerová, 9.6.2020 

proběhlo místní šetření, domluveno bylo 

stažení tohoto projektu OV s využitím 

ušetřených peněz v jiném projekteu PR na 

území Kokonína - Zkrášlení "náměstíčka" u 

školky

19 Cesty k železniční zastávce Nová Ves 

nad Nisou - zlepšení

Novoveská

50000

Ponechat aktuální 

stav a domluvit 

provedení prořezu 

současné vyšlapané 

cesty v dolní části. K 

tomu sjednat místní 

šetření s Lesy ČR. 

Zajistí ve spolupráci 

OSVZ a OIV. S 

revírnicí  dohodnut 

rozsah odstranění 

náletů podél pěšiny, 

práce zajištěny 

OSVZ v červnu 

2021, hotovo

Rozšíření a zpevnění přístupových cest k železniční zastávce Nová Ves nad Nisou z ul. 

Novoveská. Dnes se jedná o městem neudržované, avšak občany prošlapané přístupové 

cesty k železniční zastávce. Železnice je nízkoemisní mód veřejné a udržitelné dopravy. 

Občané si zaslouží lepší přístup k veřejné dopravě v rámci konceptu udržitelné mobility. Je 

ve 21. století zcela neudržitelný stav, kdy jsou například maminky s kočárky, které by 

chtěly využít tento ekologicky šetrný způsob dopravy, ohrožovány sesuvem a pádem na 

železnici pod přijíždějící vlak při přístupu z ul. Letohradská na železniční zastávku Nová Ves 

nad Nisou. Přitom tato zastávka byla zachována v provozu pouze díky participaci občanů z 

oblasti OV a občanů sousední obce Nová Ves nad Nisou.

Pro občany bydlící v obvodu OV Novoveská, kteří využívají ekologicky šetrnou dopravu vlakem po 

Statutárním městě Jablonec nad Nisou a i Libereckém kraji. Současné přístupové cesty k železniční zast. 

Nová Ves nad Nisou tvoří bariéry ve využívání veřejné hromadné dopravy a umožňují jí v této oblasti 

využívat pouze občanům fyzicky zdatným, nikoliv lidem s omezenou pohyblivostí. Rekonstrukce 

přístupových cest zlepší dostupnost. A význam vlakového spojení pro dopravu lokality Novoveská s centrem 

města v blízké budoucnosti vzroste v souvislosti s vybudováním terminálu veřejné dopravy a s lávkou 

spojující železniční zastávku Jablonec nad Nisou Centrum. Projekt se proto více než vyplatí. Lokalita není 

dnes obsluhována autobusy MHD.

garant Pavel Sluka, OIV situaci prověřilo, 

problém s různými vlastníky, Správa železnic 

nesouhlasí s realizací; řešením ponechat 

aktuální stav a VPP provedou prořez současné 

vyšlapané cesty v dolní části. 

NOVÉ PROJEKTY 1460000
24 Komunitní kompostér pro ul. Na 

Výšině

Žižkův Vrch

50000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 50 

tis. Kč.

OV Žižkův vrch projevil v r. 2020 zájem o pořízení komunitních kompostérů k bytovým 

domům. Ve spolupráci s OSMH byla vytipována vhodná stanoviště pro umístění 

kompostérů.

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, realizace z úspory 

letos

25 Komunitní kompostér pro ul. Lužická Žižkův Vrch

50000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 50 

tis. Kč.

OV Žižkův vrch projevil v r. 2020 zájem o pořízení komunitních kompostérů k bytovým 

domům. Ve spolupráci s OSMH byla vytipována vhodná stanoviště pro umístění 

kompostérů.

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, realizace z úspory 

letos

26 Komunitní kompostér pro ul. 

Puškinova

Žižkův Vrch

50000

OSMH zajistí 

pořízení, náklady 50 

tis. Kč.

OV Žižkův vrch projevil v r. 2020 zájem o pořízení komunitních kompostérů k bytovým 

domům. Ve spolupráci s OSMH byla vytipována vhodná stanoviště pro umístění 

kompostérů.

Návrh je pro všechny, co chtějí třídit bioodpad. Z ekologického hlediska - znovu využití organických zbytků 

na humus. Z ekonomického hlediska - snížení množství odpadu ve směsném odpadu a následně snížení 

nákladů na svoz a spalování. Třídění bioodpadu je dalším krokem ke snižování odpadu, cestou k 

udržitelnosti. 

garant Barbora Šnytrová, realizace z úspory 

letos

27 Lavičky podél cest vedoucích na 

rozhlednu

Proseč

20000

Zbytky laviček jsou 

patrné na dvou 

místech. Jedná se o 

pozemek Lesů ČR. 

Umístění laviček v 

této lokalitě není 

příliš vhodné. 

Výhledu do kraje 

brání náletové 

dřeviny, které 

rostou na okraji 

pozemku v 

soukromém 

vlastnictví. Bude 

vyvoláno jednání s 

Lesy ČR.

Podél cesty "U lesního divadla", která se napojuje na červenou značku vedoucí na 

prosečskou rozhlednu, bývaly lavičky. Dnes jsou na místech už jen zbytky - jejich betonové 

nebo kamenné patky. Vzhledem k provozu na těchto cestách by stálo za to tyto lavičky 

znovu zprovoznit, ne nutně na původních místech.

Pro místní i pro turisty a návštěvníky Proseče. Návrh přispěje k estetickému a funkčnímu přístupu k chatě s 

rozhlednou Proseč.

garant Barbora Šnytrová, prověřit možnost 

realizace v součinnosti s Lesy ČR ihned

28 Kultivace ohniště na sídlišti Proseč

90000

Řešení obdobně 

jako u projektu č. 

20 v Rýnovicích. Na 

základě místního 

šetření byla 

oslovena firma k 

dodání nového 

mobiliáře.

Veřejné ohniště u venkovní posilovny je v průběhu roku velmi vytíženo. Kultura pobytu je 

však naprosto minimální. Uživatelé jsou nuceni si donést vše na sezení nebo odložení 

potřebného k opékání a konzumaci. Je to tedy v nekomfortu a nepořádku. Je zde velký 

potenciál ve zlepšení formy ohniště-hořeniště, případně bezprostředního povrchu kolem 

ohniště, a hlavně v doplnění jednoduchého statického nespalitelného mobiliáře, na který 

by se dalo posadit, odložit tác, nakrájet a podobně.

Návrh je pro místní, žijící v okolí, celé sídliště Proseč a všechny návštěvníky věkem bez omezení. Děti 

přitáhne příroda a aktivita venku, dospělé možnost posedět s přáteli, seniory blízkost cíle a příjemné 

posezení. Schází se zde řada místních u ohně, prochází tudy pejskaři, chodí sem děti. Místo by si zasloužilo 

lépe udržovat a zvelebit – upravit ohniště a místa k sezení s mobiliářem, který je vhodný do přírody. 

Zpříjemní posezení lidem, kteří jsou již zvyklí toto místo využívat a přitáhne další, kteří ho zatím míjeli.

garant Barbora Šnytrová, aktuálně 

realizováno



29 Siegmundův kříž (uprostřed pole) Proseč

10000

Lavička na místě je 

v pořádku. Přidání 

další je zbytečné. 

Na základě místního 

šetření dojde k 

prověření možnosti 

provedení 

vhodných úprav 

zeleně.

Lepší provedení lavičky, nebo přidání lavičky s orientací na západ k Liberci. Návrh je určen pro všechny obyvatele a návštěvníky Proseče nad Nisou. Realizací návrhu dojde k oživení a 

zkvalitnění veřejného prostranství a k důstojnému připomenutí historie této části města.

garant Štěpánka Gaislerová, prověřit možnost 

realizace ihned

30 Kultivace prostoru v ulici Nad Školkou Proseč

200000

Kultivace místa, 

prostor pod bývalou 

skládkou vyčistit od 

náletů a stavebních 

zbytků, odstranit 

křídlatku, řešit spíše 

jako odpočinkovou 

plochu než jako 

hřiště,  ošetřit 

stromy - proběhlo 

MŠ se zástupci OV

V ulici Nad Školkou se nachází prostor, který byl dlouho zanesen nepořádkem. Je zde 

potenciál pro jeho kultivaci (hřiště…).

Návrh je určen pro děti a též jejich doprovod (rodiče, prarodiče, chůvy, školky). Vytvoří se příjemnější 

podmínky pro smysluplné využití doposud zanedbaného prostoru. 

garant Štěpánka Gaislerová, prověřit možnost 

realizace ihned. 

31 Pěšina Bižuterie - Březová Paseky a Šumava

1000000

Letos základní 

zásahy na dřevinách 

podél stezky (OSVZ) 

a následně 

vyhotovení projektu 

včetně SÚ (OIV); 

realizace projektu 

2022 (OIV). 

Vzhledem ke 

svažitosti nelze řešit 

jako bezbariérový 

přístup - svolat MŠ 

se zástupci OV

Alespoň prvním krokem v řešení by mělo být srovnání kamenných stupňů a umístění 

zábradlí podél schodišťového ramene.  Současně by měla být uvažována možnost zdolání 

výškového rozdílu bezbariérově. Upravena by měla být samotná pěšina a sadová úprava 

kolem. Zvážit i možnost doplnění lavičkou. Uklidit zde nepořádek a udržovat pořádek. Pěší 

prostupnost územím by měla být řešena koncepčně v celé lokalitě, s navazujícími 

chodníky, propojením se zastávkami MHD, a s ohledem na osoby se sníženou schopností 

orientace a pohybu.

Návrh je pro všechny lidi, kteří tudy denně chodí. Celé území je velmi problematicky prostupné pro pěší. 

Navíc vymezené území není se svým okolím propojeno ani souvislým chodníkem. Nezvytnost pěší 

prostupnosti potvrdili i zaměstnanci a školáci ZŠ Na Šumavě. Zlepší se komfort pro chůzi všem, včetně 

spoluobčanů na invalidním vozíku, s kočárkem, s malým dítětem, se zrakovým hendikepem, nebo lidem s 

omezeným pohybovým aparátem.

garant Štěpánka Gaislerová a Pavel Sluka; 

přiznat cestu, schody a alej; sladit s projektem 

Revitalizace Březová; zvážit sloup veřejného 

osvětlení. 


