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NÁVRH USN. ZM/N 3242
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   předložení projektových záměrů statutárního města Jablonec

nad Nisou uvedených v Příloze Důvodové zprávy do Výzev
ITI Liberec – Jablonec nad Nisou.
 

B. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   projektové záměry jiných subjektů, které budou realizovány

na území města Jablonec nad Nisou a budou předloženy do
ITI Liberec – Jablonec nad Nisou.

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajištěním

připravenosti projektových záměrů města ucházejících
se o dotace EU v rámci ITI Liberec – Jablonec nad Nisou.

2. Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajištěním
financování projektových záměrů města, které se budou
ucházet o dotace EU v rámci ITI Liberec – Jablonec
nad Nisou.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 

 
Integrované územní investice ITI Liberec – Jablonec nad Nisou  

 
Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+ 
představuje klíčový dokument pro zhodnocení situace a stanovení hlavních 

cílů pro nově vymezenou aglomeraci, která se skládá z jádrových měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních 45 obcí, které na tato jádra 

vykázala nejužší vazby. Tvorba strategie začala v září 2020 a bude ukončena 
v srpnu letošního roku 2022. Nositelem je stejně jako u IPRÚ Statutární 
město Liberec. Strategii ITI bude schvalovat Zastupitelstvo města Liberec 

v září 2022, a poté bude předložena ke schválení na Ministerstvu pro místní 
rozvoj. 
 

Rovněž jako i v předchozím období, kdy území implementovalo nástroj IPRÚ, 
byl ustaven k řízení strategie Řídicí výbor ITI, který je nezávislou platformou 

bez právní subjektivity mimo správní strukturu města v roli nositele 
integrované územní strategie a dále: 
 

• je odpovědný vůči nositeli za řádný průběh realizace integrované 
územní strategie, 

• posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů integrované 
územní strategie, 

• schvaluje seznam strategických projektů, schvaluje seznam projektů 
tvořících Programové rámce pro jednotlivé operační programy  

• vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru  
ze seznamu strategických projektů s integrovanou územní strategií. 

  
Odborné posouzení a doporučení projektových záměrů pro Řídicí výbor bude 

zajišťovat 5 Tematických pracovních skupin, které se podílely i na přípravě 
samotné strategie. Jedná se o PS Sociální soudržnost a zaměstnanost, PS 
Vzdělávání, PS Životní prostředí a veřejná prostranství, PS Cestovní ruch  

a PS Udržitelná mobilita. 
 
Předpokládaná alokace dotací EU pro ITI Liberec – Jablonec nad Nisou na 

projekty by mohla činit celkem: 2,8 mld. Kč, z toho cca 1,326 mld. Kč z IROP 
2021+ (Integrovaného regionálního operačního programu), cca 1 mld. Kč 

z OPD (Operačního programu Doprava), max. 400 mil. Kč z OPŽP 
(Operačního programu Životní prostředí) a cca 50 mil. Kč z OPZ (Operačního 
programu Zaměstnanost). 

 
Dne 31. 3. 2022 vyhlásilo Statutární město Liberec 6 výzev 

k předkládání projektových záměrů do programových rámců pro 
zařazení do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou. Nejzazší termín pro 
elektronické odeslání vyplněných projektových záměrů je do 10. června 

2022 do 16 h.  
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Jedná se o tyto výzvy: 
 

1. Egovernment, digitalizace veřejné správy a kybernetická bezpečnost 
2. Veřejná prostranství a životní prostředí 
3. Kultura, památky a cestovní ruch 

4. Infrastruktura pro vzdělávání 
5. Infrastruktura sociálních služeb a sociálního bydlení 
6. Udržitelná městská mobilita 

 
Projektové záměry budou následně hodnoceny v Tematických pracovních 

skupinách a na základě jejich doporučení poté schválí Řídicí výbor ITI jejich 
zařazení do Programových rámců, což se předpokládá v září 2022.  
 

Závazek zařazení projektových záměrů do strategie ITI: 
 

dle vyjádření Mgr. Barbary Steinzové, manažerky ITI Liberec – Jablonec nad 
Nisou, vzniká závazek projektů, které budou součástí strategie ITI, 
okamžikem schválení strategie v zastupitelstvu nositele, resp. schválení 

dotčeným Řídicím orgánem.  
 
U projektů zařazených do ITI se klade velký důraz jak na integrovanost 

řešení, tak i na projektovou/stavební připravenost, neboť do poloviny roku 
2025 musí být zažádáno o cca 20% alokace, což v případě ITI Liberec – 

Jablonec nad Nisou znamená proinvestování necelých 300 mil. Kč. Ze 
zkušeností z aktuálního období a čerpání IPRÚ, kde vlivem pomalé realizace 
a přípravy projektů došlo ke krácení alokace, si musí být obě statutární 

města vědoma, že jsou největšími aktéry ITI, a tudíž vyčerpání tohoto limitu 
(a limitů dalších let) leží primárně na nich. 

 
Samozřejmě, že vlivem ekonomické situace či dalších okolností mohou 
nastávat jak v projektech, tak i v prioritách žadatelů určité změny. Nicméně 

nelze předpokládat, že projekt, který byl schválen v ITI s určitou projektovou 
připraveností, bude moci být nahrazen něčím zcela novým s pouhou vizí. 
Pokud žadatel odstoupí od projektu, který byl součástí ITI, může ho nahradit 

projekt ze zásobníku. Nicméně se může stát, že projekt nemá být čím 
nahrazen, čímž je ohroženo celé čerpání ITI. V tomto případě by mohl být 

žadatel penalizován tím, že v případě uvolnění alokace v průběhu čerpání ITI 
a dodatečné výzvy na projekty bude dána přednost jinému žadateli.  
 

Podrobné informace k ITI Liberec – Jablonec nad Nisou včetně vyhlášených 
výzev jsou k dispozici na webu města Liberec: https://www.liberec.cz/iti/ . 
 

Příloha 
1. Projektové záměry do ITI 

 
Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 
zastupitelstvu města ke schválení. 

 

https://www.liberec.cz/iti/


Projektové záměry do ITI za Jablonec nad Nisou

Číslo 

PZ
Název projektu Předkladatel

Číslo 

výzvy
Projektový manažer Příprava PD

Stav připravenosti PD

(včetně SP)

Celkové náklady 

v Kč

Termín fyzické 

realizace

Zajištění 

financování/zařazení 

do střednědobého 

výhledu

Popis projektu Poznámky

1. Terminál VOD v Jablonci nad Nisou SMJNN 6

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Ing. Luboš Kousal studie k projednání 295 000 000 2024-2025 ANO

Předmětem projektu je výstavba dopravního terminálu, který se stane dopravně 

obslužným uzlem v centru města Jablonec nad Nisou. 

Dle vyjádření p. nám. Roubíčka bude DPS s pol. rozpočtem 

k dispozici v roce 2023. Nutno upravit i ÚS4 pro soulad. 

Nové řešení objektu Terminálu VOD na místě bývalé 

tržnice nezahrnuje parkovací stání.

2. 

Revitalizace Parku Tyršovy sady v Jablonci nad 

Nisou SMJNN 2 Alena Cincibusová Ing. Luboš Kousal záměr 50 000 000 2024 NE

Předmětem revitalizace parku by měly být vegetační úpravy stávající zeleně, 

opravy, ošetření a nasvětlení výtvarných prvků, vybudování cyklostezky s opravou 

stávajících komunikací a ploch, obnova fontány a jezírka včetně okolních ploch, 

vybudování odpočinkových stupňů a lávky nad obnoveným zálivem, vybudování 

vodního kanálu a objektu k čerpání vody z Nisy k napájení jezírka, oprava altánu, 

obnova městkého mobiliáře, oprava oplocení parku.  Bude architektonická soutěž.

3.

Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad 

Nisou SMJNN 4 Alena Cincibusová Ing. Luboš Kousal studie 170 000 000 2025-2027 ANO

Předmětem projektu je výstavba nového objektu MŠ s kapacitou 144 míst – 4 

běžné třídy a 2 třídy speciální. Součástí projektu budou úpravy venkovních 

prostor a instalace herních prvků. Na začátku proběhne demolice stávajících 

pavilonových objektů. 

Název projektu dle MAP (Místního akčního plánu) 

Jablonecko.

4. Modernizace ZŠ 5. května v JNN SMJNN 4

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Ing. Luboš Kousal dispoziční návrh 50 000 000 2023-2024 ANO

Modernizace stávajících prostor školní družiny včetně bezbariérového přístupu v 

objektu Sokolí, modernizace učebny fyziky, jazykové a počítačové učebny včetně 

kabinetů a skladů, modernizace školní kuchyňky, sborovny pro pedagogy, 

zajištění bezbariérovosti - výtah, bezbariérové WC. Název projektu dle MAP, prioritní ZŠ do ITI.

5.

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín - 

navazující investice SMJNN 4

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Ivana Dufková dokončena studie 122 000 000 2026-2027 ANO

Objekt Rychnovská 216: Vybudování přístavby ZŠ, kde se bude nacházet učebna 

fyziky, chemie, učebna přírodopisu, učebna IT a 2x jazyková učebna,  školní 

poradenské pracoviště, tělocvična včetně nářaďovny. Bezbariérové WC - bude 

využito bezbariérové WC, které se již nachází ve stávající přístavbě. Název projektu  dle MAP, prioritní ZŠ do ITI.

6. Modernizace ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou SMJNN 4 Alena Cincibusová Zuzana Bencová

PD pro stavební 

povolení bude 

dokončena 06 - 20 000 000 2024-2025 ANO Modernizace jazykové učebny a učebny IT, zajištění bezbariérovosti celé školy . Název projektu dle MAP. 

7.

Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou - 

navazující investice II SMJNN 4

Znamenáčková 

Hájková Ing. Luboš Kousal

DPS s pol. rozpočtem 

06/2022 10 000 000 2023 ANO

Modernizace odborné učebny dílen včetně kabinetů,  terapeutické místnosti 

(pavilony F, B). Název projektu dle MAP

8.

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, 

Pod Vodárnou 10 SMJNN 4

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Zuzana Bencová

PD pro stavební 

povolení bude 

dokončena 06/2022 30 000 000 2024-2025 ANO

Modernizace učebny fyziky, chemie, přírodopisu a dvou učeben IT včetně 

kabinetů a skladu, modernizace sborovny a zajištění bezbariérovosti části školy, 

rekonstrukce tělocvičny.

Název projektu dle MAP. Modernizaci učeben by mělo 

předcházet zateplení školy, na které bude žádáno 

individuálně do OPŽP.

9.

Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou 

- navazující investice SMJNN 4

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Ivana Dufková

PD ve stupni DPS 

dokončena 05/2022  40 000 000 2026-2027 ANO

Modernizace učeben, kabinetů a skladů: sborovny (1. stupeň), 3 x sklad 1. stupeň 

(přírodní vědy), učebna přírodopisu , školních dílen, 4 x učebna cizích jazyků, 2 x 

učebna IT, kabinet - pracovní výchovy, fyziky, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, 

2 x cizích jazyků, sklad pracovní výchovy a přírodopisu

Název projektu dle MAP. Jedná se o odhad celkových 

nákladů, upřesnění bude až po odevzdání PD.

10.

Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou - 

navazující investice SMJNN 4

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Zuzana Bencová

projekt zatím nebyl 

zadán 50 000 000 2025 ANO

Modernizace školní družiny včetně vybudování nového oddělení, úprava vstupní 

haly, vybudování venkovní auly se zastřešením, rekonstrukce hřišť a sportovních 

ploch.

Název projektu dle MAP. Při projednání důležitosti dostal 

projekt nízkou důlěžitost.

11. Kantorova vila v Jablonci nad Nisou SMJNN 3

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková Zuzana Bencová

dokončuje se změna 

studie 50 000 000 2025-2027 ANO

Cílem projektu je zachování kulturního dědictví v Jablonci nad Nisou a podpora 

cestovního ruchu.

Předmětem projektu je rekonstrukce nejvýznamnější jablonecké funkcionalistické 

vily s názvem Kantorova vila  a její celoroční zpřístupnění turistům, odborné 

veřejnosti, studentům a obyvatelům města. Objekt se nachází u křižovatky ulic 

Palackého a U Přehrady v blízkostí vodní nádrže Mšeno (Jablonecké přehrady). 

Rekonstrukcí objektu budou zachovány důležité původní hodnoty památky a také 

dojde 

k odstranění jejích havarijních či nevyhovujících technických částí. Interiér vily, 

bude doplněn tak, aby ho bylo možné představit jako ukázku dobového způsobu 

bydlení a návštěvníkům se tím zprostředkuje zážitek pobývání v neobvyklém 

prostoru z doby 30. let dvacátého století. Vznikne expozice věnovaná architektům 

Heinrichovi Kulkovi a Adolfu Loosovi, historii domu, část věnovaná původním 

majitelům, funkcionalistických památkám a stavebnímu vývoji města, a to nejen z 

regionálního a národního, ale 

i z přeshraničního pohledu. Bude vybudováno návštěvnické centrum a je 

plánována i obnova zahrady.

12.

Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad 

Nisou - 3. etapa SMJNN 2 Alena Cincibusová Zuzana Bencová

je stavební povolení, 

dok. pro provádění 

stavby 18 000 000 2023-2024 ANO

Cílem projektu je revitalizace části sídliště Šumava, konkrétně ulice Skelná včetně 

veřejné zeleně, dojde k navýšní parkovacích míst a výstavbě kontejnerových stání.

Bude záležet na specifických podmínkách pro veřejná 

prostranství v IROP, které se stále diskutují s Ministerstvem 

Životního prostředí a Evropskou komisí.



13.

Nemocnice Jablonec nad Nisou - zateplení a 

výměna oken pavilonu chirurgie SMJNN 2 Alena Cincibusová Zuzana Bencová XII.2022 40 000 000 2024-2025 ANO

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy B02, chirurgického 

pavilonu. Realizace projektu zvýši komfort prostředí pro pacienty i zaměstnance. 

Předmětem projektu je rekonstrukce střechy, výměna nevyhovujících hliníkových 

oken a zateplení obvodového pláště pavilonu chirurgie Nemocnice Jablonec nad 

Nisou. 

Pokud se projekt nedostane do ITI, počítáme s 

předložením individuální žádosti o dotaci do OPŽP.

14. Lesopark Kokonín v Jablonci nad Nisou SMJNN 2 Alena Cincibusová Ing. Luboš Kousal

Lesopark - DPS vč. 

rozpočtu - předpoklad 

07/2022. Památník - 

DPS vč. rozpočtu 30 000 000

2022 - památník 

2026-2027 - ostatní ANO

Revitalizace lesoparku Kokonín včetně památníku obětem I. světové války 

(zahrnuje vybudování pěšin, altánu, vodní nádrže, obnovu Schindlerova pramene 

a studánky, úprava zeleně, infotabule a další mobiliář)

Oprava památníku bude realizována v roce 2022 z 

prostředků města. Projektová dokumentace na lesopark se 

zpracovává od roku 2017.

15.

Revitalizace okolí vodní nádrže Mšeno v 

Jablonci nad Nisou SMJNN 3 Alena Cincibusová Ing. Luboš Kousal

DPS vč. rozpočtu na 

objekt U Prutu a WC 

sever - do 07/2022, DPS 

na ostatní objekty do 

12/2022. 24 000 000 2022-2023 ANO

Cílem projektu je zlepšit zázemí pro návštěvníky Jablonecké přehrady, a to z řad 

občanů města, ale i turistů. Předmětem projektu je výstavba "univerzálních" 

celodřevěných objektů občerstvení, WC, sprch a úložných skříněk včetně úprav 

okolí (dětská hřiště, venkovní terasy, workout). 

Objekt "lokalita sever"  - ohroženo získání stavebního 

povolení pro dosavadní nesouhlas Povodí Labe s.p. - 

vlastníka dotčeného pozemku

16.

Asistent prevence kriminality Jablonec nad 

Nisou SMJNN 0

Bc. Tomáš Svačina, 

DiS.

Bc. Tomáš Svačina, 

DiS. záměr 11 130 000 1/2023 - 12/2025 ANO

Předmětem projektu Asistent prevence kriminality je pravidelně působit na cílové 

skupiny obyvatel města Jablonec nad Nisou, kteří žijí v předem vytipovaných 

lokalitách, pomáhat jim k pochopení a přijetí kvalitnějšího způsobu života a 

minimalizovat hrozbu sociálního vyloučení. APK navazují kontakty s osobami, 

které se pohybují v problémových lokalitách a působí na zlepšení jejich chování. 

Jejich působení je plánováno tak, aby každý den provedli kontrolu z každé 

problémových lokalit a působili zde pravidelně a trvale. APK dále spolupracují i s 

ostatními odděleními magistrátu města.

V současné době město Jablonec nad Nisou zaměstnává 3 APK, město tento 

počet hodlá navýšit na 10. Mezi asistenty budou vybráni kandidáti převážně z 

romské komunity, která je obecně více ohrožena sociálním vyloučením. Mezi 

asistenty budou rovněž přijati občané, kteří budou schopni komunikovat s 

ukrajinskou komunitou, kdy vzhledem k nastalé válce na Ukrajině a s tím 

souvisejícím přílivem uprchlíků, nastává potřeba práce s uvedenou skupinou. 

Případní zájemci budou vybírání ve spolupráci s KACPU v Liberci.

PZ podán v rámci již ukončené výzvy, o jeho případném 

zařazení do ITI bude rozhodovat MPSV.

17.

Stezka pro nemotorovou dopravu v 

Mikroregionu Jizerské hory

Mikroregion 

Jizerské hory 6 Alena Cincibusová

Bc. Tomáš Levinský, 

Zuzana Bencová 

DÚR/DSP pro k.ú. 

Kokonín bude 

zpracována 10/2022, 

u k.ú. Rychnov u Jbc 

DUR. 55 000 000 2024-2025 Usnesení DSO MJH

Cílem projektu je zajistit bezpečné, pohodlné a atraktivní propojení města 

Jablonec nad Nisou s obcemi Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Cyklostezka bude vybudována z města Rychnov u Jablonce nad Nisou přes 

Pulečný do Jablonce nad Nisou, části Kokonín. 

Cyklostezka povede údolím podél potoku Mohelka. Předpokládaný začátek 

cyklostezky je v Rychnově nad Nisou u vlakového nádraží, čímž dojde k návaznosti 

na železniční dopravu. 

Cyklostezka povede velmi atraktivním územím a zajímavými přírodními partiemi, 

proto je důležité zajistit bezpečný a pohodlný průjezd tímto územím.

Délka úseku cca 5,5 km.

18. Regenerace Sokolovny v Jablonci nad Nisou TJ Sokol JNN 3

Alena Cincibusová, 

Ing. arch. Jitka 

Skalická

Ing. arch. Jitka 

Skalická

DPS s pol. rozpočtem 

z roku 2020 35 000 000 2024-2025

Projekt řeší Obnovu vnějšího pláště sokolovny, která byla postavena v roce 1898. 

Budova je od roku 1958 kulturní památkou zapsanou pod rejstříkovým číslem 

ÚSKP 43892/5-5171. Současný stav fasády pochází z roku 1930, kdy proběhla 

první rekonstrukce a dostavba objektu. I když již proběhly opravy a obnovy dílčích 

částí (v roce 2004 jižní průčelí, 2005 repase některých oken, 2020 repase 

vstupních dveří, 2021 fasáda vstupního portálu) tak celkově je patrná nutná 

kompletní obnova. To se týká i bezprostředně přilehlých povrchů, nebo alespoň 

jejich částí.

O spolufinancování bude TJ Sokol žádat statutární město 

Jablonec nad Nisou (včetně půjčky na předfinancování), 

Liberecký kraj, Ministerstvo kultury, nadační fondy.

19. Navigační turistický systém v Jablonci nad Nisou

Kultura 

Jablonec, p.o. 3 Věra Dobrovská Věra Dobrovská záměr 14 000 000 2024

Současná navigace ve městě Jablonec n. N. je zastaralá, nedostatečná a z toho 

plyne i nedostatečná povědomost o kulturních a ostatních památkách a 

turistických cílů ve městě. Proto je navržen systém, který by návštěvníky městem 

nejen provedl, ale také je navigoval k zajímavým místům. Založen je na 5 prvcích, 

kterými jsou: Informační rozcestníky, Korálkové tématické trasy, Informační 

cedule u  významných kulturních památek, Zastavení u významých jabloneckých 

staveb a Model města. Společně propojené do funkčního systému se souvisejícím 

využitím moderních technologií pro mobilní telefony a webové stránky.

Navazuje na v r.2022 realizovaný projekt "Miniverze" 

navigačního systému v centru města, na který získala 

Kultura Jablonec,p.o. dotaci z Fondu mikroprojektů v rámci 

programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

20. Portál občana v Jablonci nad Nisou SMJNN 1

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková

Ing. Martina 

Vacková  záměr 2 520 000 2022 - 2024

Předmětem projektu je kompletní pořízení a implementace interaktivní 

komunikační platformy pro občany Jablonce nad Nisou, podnikatele a další 

osoby, které potřebují s úřadem komunikovat v různých oblastech. Jedná se o 

novou ICT službu města s možností poskytování širokého spektra online služeb a 

informací. Fungování služby bude zajištěno interoperabilitou s IT programy 

magistrátu, kdy architektura produktu zabezpečí ostrá data proti neoprávněnému 

přístupu. Mezi hlavní funkcionality portálu občana pro uživatele patří posktyování 

informací o stavu všech podání, závazků a pohledávek, vyřízení dokladů, výběr a 

užití formulářů, možnost elektronického podání s předvyplněnými údaji, řešení 

místních poplatků, příjem stížností a podnětů, informování o důležitých 

událostech, služby platební brány, nahlížení do dokumentace uživatele, 

automatická autorizace a autentizace, napojení na portál občana a poskytování 

dalších informací bez nutnosti přihlášení. IT řešení zajistí jednoznačnou 

identifikaci uživatele při vstupu do portálu, zabezpečí ostrá data s využitím "back 

office", vytvoří datový sklad, provoz portálu bude v šifrovaném režimu, možnost 

tvorby statistik a zajistí ochranu osobních údajů proti zneužití.
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Zvýšení kybernetické bezpečnosti procesů na 

magistrátu v Jablonci nad Nisou SMJNN 1

Ing. Slavěna 

Znamenáčková 

Hájková

Ing. Martina 

Vacková  záměr 1 200 000 2023

Cílem projektu je zvýšit zabezpečení sítě SMJN. včetně monitoringu, podrobného 

logování a dvoufaktorové autentizace pro vzdálené přístupy z veřejného 

internetu. Dále se bude jednat o doplnění datového centra a rozšíření datového 

úložiště pro potřeby ukládání, zálohování a archivace dat.

CELKEM 1 117 850 000

0 - ukončená - zaměstnanost a soc. začleňování

1 - egovernment, digitalizace veřejné správy a kybernetická bezpečnost

2 - veřejná prostranství a životní prostředí

3 - kultura, památky a cestovní ruch

4 - infrastruktura pro vzdělávání

5 - infrastruktura sociálních služeb a sociálního bydlení

6 - udržitelná městská mobilita

V Jablonci nad Nisou, dne 29. 4. 2022

Zpracovala: Mgr. Iveta Habadová, MBA, vedoucí oddělení dotací


