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NÁVRH USN. ZM/N 3442
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v  o  l  í  
   na základě platných Zásad zakládání osadních výborů po osvědčení

ve stanovené zkušební lhůtě na funkční období, které je totožné s
funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018 - 2022, novou
členku Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky:
Janu Kopačíkovou

B. s  t  a  n  o  v  u  j  e  
   počet členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky na 19
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ OSADNÍHO VÝBORU ŠUMAVA A 

JABLONECKÉ PASEKY - DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Dne 17. 5. 2022 se OV Šumava a Jablonecké Paseky usnesl, že na základě platných 

Zásad zakládání osadních výborů navrhuje zastupitelstvu města dovolit do jeho řad na 

základě osvědčení ve stanovené zkušební době novou členku Janu Kopačíkovou. 

Stručná charakteristika navrhované členky včetně uvedení, do které územní 
jednotky ZSJ svým bydlištěm spadá: 

Jana Kopačíková (ZSJ U Jabloneckých Pasek) - do konce svých studií bydlela 

na sídlišti Šumava. Momentálně bydlí v rodinném domku v Jabloneckých 

Pasekách a je na mateřské dovolené. Je přesvědčena, že zná velmi dobře celé 

území Šumavy a Jabloneckých Pasek. Zajímá se o veškeré dění ve svém okolí 

i celém Jablonci nad Nisou. Ráda by se aktivně a dlouhodobě zapojila do 

osadního výboru, kde by bylo možné prodiskutovat její postřehy či návrhy na 

zlepšení kvality a úrovně života v této městské části. 

 

Území Šumavy a Jabloneckých Pasek je dle požadavků na minimální počty členů dle 

územních jednotek ZSJ v současné době pokryto neúplně, a proto je nadále třeba 

ponechat 3 volná místa pro budoucí doplnění tří členů. Jednoho ze ZSJ K Jindřichovu-

jih, jednoho ze ZSJ K Jindřichovu-sever a jednoho ze ZSJ U učiliště. U osadního 

výboru se tudíž v průběhu volebního období předpokládá ještě možnost doplnění členů 

pro splnění požadavků na minimální počty členů dle územních jednotek ZSJ z výše 

jmenovaných ZSJ. Nová členka Jana Kopačíková svým členstvím vyplňuje doposud 

neobsazenou ZSJ U Jabloneckých Pasek, která stejně jako výše jmenované ZSJ byla 

doposud v rámci potřebného počtu členů držena pro možné budoucí doplnění. Počet 

členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky tak lze ponechat na 19. 

 


