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Vážení spoluobčané, 
 
již po čtvrté se vám dostává do rukou elektronická Ročenka města Jablonce nad Nisou s 
ucelenými informacemi o dění ve městě v roce 2006. Máte tak možnost si 
prostřednictvím tohoto moderního media připomenout uplynulý rok a zhodnotit jeho 
význam. 

 
Jablonec nad Nisou v roce 2006 oslavil 140 let od chvíle, kdy byl císařským dekretem prohlášen za 
město. Oslavy výročí byly ústředním motivem celého minulého roku. Dokončilo se několik 
významných staveb, na které můžeme být hrdí. Jde o rekonstrukci kostela sv. Anny, výstavbu a 
zahájení činnosti Spolkového domu a obnovení funkce Dolního náměstí. I v tomto roce poctil Jablonec 
nad Nisou svou návštěvou prezident České republiky pan Václav Klaus a s uznáním komentoval 
rozvoj města. 
 
Rok 2006 byl i rokem komunálních a senátorských voleb, které proběhly na konci října. Voliči rozdali 
mandáty tak, že došlo k významným změnám politického spektra v Jablonci nad Nisou. I přesto, že 
vítězem voleb se stala ODS (11 mandátů), vedení města převzala koalice ve složení DOMOV nad 
Nisou (10 mandátů), ČSSD (3 mandáty), SOS (2 mandáty) a SNK-ED (1 mandát). Stranou politických 
dohod zůstala již tradičně KSČM (3 mandáty). Jak se tato změna promítne v dalším rozvoji města, 
ukáže čas. Křeslo senátora obhájila Mgr. Soňa Paukrtová.    
 
 
Vážení přátelé, 
 
Ročenka města Jablonec nad Nisou má za úkol shrnout množství informací do uceleného materiálu. 
To proto, aby poskytla komplexní informace komukoliv o čemkoliv. Na závěr vybízím každého, komu 
se Ročenka dostane do ruky, aby podal podněty či návrhy na její vylepšení. Budeme se snažit začlenit 
je do textu Ročenky dalších let. 
 
Byl bych velmi rád, kdyby se Ročenka stala pro vás vítaným a zajímavým ohlédnutím za rokem 2006 
a při její četbě jste si připomněli i některá fakta o městě Jablonci nad Nisou. 
 
 
Mgr. Petr Tulpa 
starosta města 
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2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE  
 
Pokud není uvedeno jinak, údaje se vztahují k roku 2006. Číselná data, která se váží na Sčítání lidí, 
domů a bytů 2001, jsou vypočítána z celkového zjištěného počtu obyvatel 45.266.  
 
 
 
Rozloha města 31,38 km2  
Nadmořská výška 380 - 758 m.n.m. 
Počet obyvatel k 31.12.2006 45 595 
- z toho počet mužů 21 763 
- počet žen 23 832 
Hustota obyvatel na 1 km2 1.432,2 
Obyvatelstvo podle rodinného stavu (zdroj:SLDB) muži ženy 
- svobodní 9 086 8 110 
- ženatí, vdané 9 788 9 908 
- rozvedení 2017 3 017 
- ovdovělí 504 2 585 
- nezjištěno 136 115 
Počet uzavřených manželství  175 (v celém matričním obvodu Jablonec n.N.) 
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání (zdroj.SLDB 2001) 
věřící: 7 577 
- církev římskokatolická 5.231 
- církev československá husitská 666 
- českobratrská církev evangelická 409 
- pravoslavná církev v českých zemích 82 
- Náboženské společenství Svědkové Jehovovi 84 
- bez vyznání 33 820 
Přirozený nárůst obyvatel  -12 
Počet živě narozených  435 
Počet zemřelých 447 
Úbytek stěhováním  86 
Počet přistěhovaných  1 014 
Počet odstěhovaných  928 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel 23.721 (zdroj SLDB 2001) 

Míra nezaměstnanosti 5,3% k 31. 12. 2005 – zdroj Úřad práce Jbc n.N. 
(oproti r. 2004 došlo ke změně kritérií při výpočtu) 

Počet uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2006  1 443  
Školy  
Počet základních škol 9 + 2 soukromé 
Počet mateřských škol 1+ 1 speciální MŠ 
Speciální školy  2 (zřizovatelem není město) 
ZUŠ 1 
Dům dětí a mládeže  1 
Počet gymnázií, středních škol a učilišť 9 

Vysoké školy Technická univerzita Liberec,pracoviště katedry 
textilního návrhářství 

Zajímavosti  

Nejvýše položený bod JV hranice katastru města - Horní Černá 
Studnice (758 m.n.m.) 

Nejníže položený bod SZ hranice města - při toku Lužické Nisy u 
odbočky ulice V Pekle (380 m.n.m.) 
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3. PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY 
Počet subjektů ve městě Jablonec nad Nisou k 31.12.  
 
Právní forma 2004 2005 2006 
Počet subjektů celkem 11 694 11 806 12 062 
- z toho fyzické osoby celkem (101 až 106) 9 749 9 752 9 928 
- z toho právnické osoby celkem (111 až 921) 1 945 2 054 2 134 
 
 
Počet subjektů ve městě Jablonec nad Nisou k 31. 12. - podle právní formy 
 
Právní 
forma  2004 2005 2006 

101 Fyz. osoba nezaps. v obchod. rejstř. 8 954 8 949 9 121 
102 Fyz. osoba zaps. v obchod. rejstř. 92 88 87 
103 Sam. hosp. rol. nezaps. v obchod. rejstř. 105 97 95 
105 Fyz. osoba ost. nezaps. v obchod. rejstř. 598 618 624 
 Fyz. osoba podnikající dle jiných zákonů - OR - - 1 
107 Zem. podnikatel - FO nezaps. v OR 5 33 33 
111 Veřejná obchodní společnost 60 59 59 
112 Společnost s ručením omezeným 997 1 014 1 034 
113 Společnost komanditní 2 2 1 
117 Nadace 10 11 11 
118 Nadační fond 1 1 1 
121 Akciová společnost 44 43 46 
141 Obecně prospěšná společnost 5 5 5 
145 Společenství vlastníků jednotek 154 170 184 
205 Družstvo 54 56 61 
231 Výrobní družstvo 1 1 1 
233 Bytové družstvo 2 2 2 
234 Jiné družstvo 6 5 5 
301 Státní podnik 8 8 5 
325 Org. složka státu 2 2 2 
331 Příspěvková organizace 32 31 33 
421 Zahraniční osoba 197 233 265 
541 Podílový fond 1 1 - 
621 Základní škola 1 1 - 
701 Sdružení (svaz, spolek, klub aj.) 231 234 243 
715 Podnik či hospodářské zař. politické strany 1 1 1 
721 Církevní organizace 12 11 12 
731 Org. jednotka sdružení 109 120 118 
732 Org. jedn. politické strany, polit. hnutí 1 1 1 
745 Komora (s výjimkou profesních komor) 2 2 2 
751 Zájmové sdružení právnických osob 4 2 2 
771 Svazek obcí 2 3 3 
801 Obec (obecní úřad) 1 1 1 
802 Okresní/obvodní úřad    
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, duben 2007
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Počet subjektů ve městě Jablonec nad Nisou k 31. 12. - podle kategorie počtu zaměstnanců 
 
Počet zaměstnanců 2004 2005 2006 
Neuvedeno 3 524 6 731 6 925 
0 5 935  3 808 3 793 
1 - 5 1 756 848 919 
6 - 9  160 136 141 
10 - 19  148 122 128 
20 - 24  36 32 20 
25 - 49  66 58 58 
50 - 99  37 40 46 
100 - 199  17 15 15 
200 - 249  - 3 3 
250 - 499 10 8 8 
500 - 999  4 2 3 
1 000 - 1 499  - 1 1 
1 500 - 1 999  - - - 
2 000 - 2 499  - - - 
2 500 - 2 999  1 - - 
3 000 - 3 999  - 2 2 
4 000 - 4 999  - - - 
5 000 - 9 999  - - - 
10 000 a více - - - 
Celkem 11 694 11 806 12 062 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, duben 2007
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Přehled firem v Jablonci nad Nisou se 100 a více zaměstnanci, stav v roce 2006 
 
Název firmy Adresa Obec IČ  
A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. Čs. Armády 27/4609 Jablonec n.N. 60486414 
AG PLUS, spol. s r.o. Podhorská 132 Jablonec n.N. 49099434 
AKT plastikářská technologie Čechy, s.r.o. Želivského 23 Jablonec n.N. 25233009 
BTV plast, s.r.o. Na Hutích 19 Jablonec n.N. 48288829 
CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 3867 Jablonec n.N. 25406311 
CMS - Conclusive Method of Solution, s.r.o. U Přehrady 3204/61 Jablonec n.N. 25424700 
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Pražská 1458/14 Jablonec n.N. 44569793 
EXATHERM, s.r.o. Jugoslávská 11/30 Jablonec n.N. 44569301 
GLASS, spol. s r.o. V Luzích 5/21 Jablonec n.N. 18380999 
Ing. Vladislav Cimbál - C + C Dlouhá 415/3 Jablonec n.N. 15685837 
INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. Rychnovská 326 Jablonec n.N. 47309547 
JABLONEX GROUP a.s. Palackého 3145/41 Jablonec n.N. 46711538 
JABLOTRON, s.r.o. Pod Skalkou 4567/33 Jablonec n.N. 14864959 
Lucas Varity s.r.o. Na roli 26 Jablonec n.N. 25402081 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou Uhelná 5 Jablonec n.N. 72743778 
MĚSTO JABLONEC NAD NISOU MÍROVÉ NÁM. 19 Jablonec n.N. 262340 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 Jablonec n.N. 829838 
PAS Jablonec a.s. Vzdušná 25 Jablonec n.N. 25411322 
Pekařství Šumava, s.r.o. Na Výšině 337/11 Jablonec n.N. 25036963 
PRECIOSA FIGURKY, s.r.o. Průmyslová 18 Jablonec n.N. 62060856 
PRECIOSA, a.s. Opletalova 3197 Jablonec n.N. 12556 
PREGIS, a.s. Smetanova 45 Jablonec n.N. 44569777 
RaSuVal s.r.o. Letní 3867/1 Jablonec n.N. 27296121 
RIEGELEIN, k.s. S.K.Neumanna 1 Jablonec n.N. 62413643 
Sea Clean M.B., s.r.o. Mlýnská 1596/6a Jablonec n.N. 25424297 
Severočeské komunální služby s.r.o. Smetanova 91 Jablonec n.N. 62738542 
SOLITER, a.s. Nádražní 10/148 Jablonec n.N. 480835 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7 Jablonec n.N. 25475509 
TI Automotive AC s.r.o. Belgická 4727/17 Jablonec n.N. 26485648 
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. Belgická 4727/17 Jablonec n.N. 47545674 
UNITHERM, s.r.o. Vedlejší 25, č.p. 8 Jablonec n.N. 14868679 
 
 
Zdroj: ČSÚ, duben 2007 
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4. ROZPOČET MĚSTA 
 
Rozpočet města na rok 2006 schválilo zastupitelstvo 26.01.2006 v celkovém objemu 1 287 838 tis. 
Kč. Po V. rozpočtových změnách dosáhl rozpočet Jablonce nad Nisou v roce 2006 celkem 1 344 587 
tis. Kč. Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 98 460 tis. Kč, které byly začleněny do 
rozpočtu města na rok 2007. 
 
 
 
Rozpočet města v roce 2006 po schválení v ZM (v tis. Kč) 
 
Příjmy  Výdaje  
Daňové 494.550 Běžné 790 330 
Nedaňové 138 740 Kapitálové 474 508 
Kapitálové 27 000 Financování 23 000  
Dotace 284 926   
Financování 342 622   
Celkem 1 287 838 Celkem 1 287 838 
 
 
Rozpočet města v roce 2006 po rozpočtových změnách v prosinci 2006 (v tis. Kč) 
 
Příjmy  Výdaje  
Daňové 483 797 Běžné 789 458 
Nedaňové 47 306 Kapitálové 531 964 
Kapitálové 34 921 Financování 23 165 
Dotace 319 375   
Financování 359 188   
Celkem 1 344 587 Celkem 1 344 587 
 
 
Rozpočet města na rok 2007 schválený v ZM (v tis. Kč) 
 
Příjmy  Výdaje  
Daňové 532 275 Běžné 922 874 
Nedaňové 135 423 Kapitálové 91 178 
Kapitálové 45 707 Financování 43 805 
Dotace 309 992   
Financování 134 460   
Celkem 1 157 857 Celkem 1 157 857 
 
 
Investiční a neinvestiční výdaje za období 2004 – 2006 (v tis. Kč) 
 
Výdaje 2004 2005 2006 celkem 
Investiční výdaje 272.711 273.364 492 463 1 038 538 
Neinvestiční výdaje 836.633 658.159 683 017 2 177 809 
CELKEM 1.109.344 931.523 1.175.480 3 216 347 
Poznámka:  
Rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční výdaje je členěno přísně podle účetních pravidel, opravy 
většího rozsahu jsou zařazeny v neinvestičních výdajích, např. opravy komunikací do nichž město 
každoročně investuje několik desítek mil. Kč. 
Jednotlivé daně dle období 2004 – 2006 (v tis. Kč) 
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DANĚ 2004 2005 2006 celkem 
z příjmu FO ze záv. činnosti 84.186 89 641 87 216 261 043 
z příjmu FO z podnikání 43.123 42 494 32 948 118 565 
z příjmu FO z kap. výnosů 5.618 4 703 5 428 15 749 
z příjmu PO 88.229 97 094 100 466 285 789 
   DPH 130.013 152 805 162 180 444 998 
z nemovitosti 13.023 13 500 13 818 40 341 
CELKEM 364.192 400 237 402 056 1 166 485 
 
 
Dluhová služba města 
 
Dluhová služba je jedním z ekonomických ukazatelů. Její výše se určí tak, že v daném roce se sečtou 
splátky úroků a jistin z úvěrů a vydělí vlastními příjmy. Pro srovnání je počítáno s vlastními příjmy ve 
výši 500 mil. Kč. 
 
 2004 2005 2006 
Dluhová služba v % 4,65 4,83 5,30      
 
 

Dluhová služba v %
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Dotace města  
 
Globální dotace -  je dotace nároková a skládá se z těchto částí: 
dotace na výkon státní správy 
dotace na školství 
dotace na sociální dávky 
dotace pro sbor dobrovolných hasičů 
od roku 2003 příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí s rozšířenou působnost 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 8

 
2004 Celkem                     272.595 tis. Kč 
např.: péče o krajinu 93 tis. Kč 
 funkce veřejné knihovny 820 tis. Kč 
 prevence kriminality 105 tis. Kč 
 romská komunita 240 tis. Kč 
 Nemocnice 8.427 tis. Kč 
 financování škol 148.120 tis. Kč 
 lesní hospodář 121 tis. Kč 
 
 
2005 Celkem                     106 650 tis. Kč 
 válečné hroby 1 585 tis. Kč 
 kostel sv. Anny 3 461 tis. Kč 
 regenerace památkové zony 740 tis. Kč 
 terénní pracovník 210 tis. Kč 
 nemocnice 9 815 tis. Kč 
 stadion Střelnice 22 000 tis. Kč 
 Phare – regionální rozvoj 61 942 tis. Kč 
 
 
2006 Celkem                     154 336 tis. Kč 
 Biometrie 1 183 tis. Kč 
 Volby do Parlamentu 1 000 tis. Kč 
 Volby komunální a senátní 1 375 tis. Kč 
 Právní ochrana dětí 1 405 tis. Kč 
 Aktivní politika zaměstnanosti 1 199 tis. Kč 
 Terénní sociální pracovník 240 tis. Kč 
 Centrální registr ŽÚ 180 tis. Kč 
 Agenda řidičů 481 tis. Kč 
 Veřejnoprávní smlouvy 251 tis. Kč 
 Granty 93 tis. Kč 
 Grant od EIB 2 355 tis. Kč 
 Dotace z PHARE 12 808 tis. Kč 
 Dotace  SROP 34 527 tis. Kč 
 Vnitřní turistický okruh 667 tis. Kč 
 Dotace pro ZŠ - kraj 569 tis. Kč 
 Dotace pro MŠ - kraj 208 tis. Kč 
 Náklady pro odborného lesního hospodáře 75 tis. Kč 
 Údržba krajinných prvků 162 tis. Kč 
 Oprava střechy ubytovny Za Plynárnou - havárie 451 tis. Kč 
 Nemocnice 7 020 tis. Kč 
 Městská knihovna 870 tis. Kč 
 Spolkový dům – projekt „Otevřené dveře“ 386 tis. Kč 
 Rekonstrukce ZŠ Mozartova  15 000 tis. Kč 
 Vodovod Za Hrází 800 tis. Kč 
 Olověné rozvody 220 tis. Kč 
 Nasvícení přechodů pro chodce 50 tis. Kč 
 Lehkoatletická hala Střelnice 33 000 tis. Kč 
 Východní tribuna - Střenice 5 000 tis. Kč 
 Ovocný trh 15 000 tis. Kč 
 Program MPZ 650 tis. Kč 
 Hřistě s umělým povrchem Mšeno 15 000 tis. Kč 
 Fond požární ochrany KÚLK 111 tis. Kč 
 Hasičské auto 2 000 tis. Kč 
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Přehled dotací městu Jablonci nad Nisou v letech 2004-2006 (v tis. Kč): 
 
v tis. Kč 2004 2005 2006 Celkem 
globální dotace 126.606 125 015 130 028 381649 
ostatní dotace 272.595 106 650 154 337 533582 
dotace celkem 399.201 231 665 284 365 915231 
 
 

Přehled dotací městu Jablonci nad Nisou v letech 2003-2006
 (v tis. Kč)
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Kolik město přispívalo v roce 2006… 
 
na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ 55,58 Kč 
na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ 135,60 Kč 
na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ 41,26 Kč 
na jeden den pobytu jednoho občana v domě pro seniory 90,93 Kč 
na jeden a 1 matku v Domě pro matky s dětmi 51,72 Kč 
na jeden den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje 36,00 Kč 
na jednoho návštěvníka v knihovně za rok 115,51 Kč 
na jednu vstupenku do divadla 103,73 Kč 
na jednu vstupenku do kina 25,44 Kč 
na jednu vstupenku na kulturní program Eurocentra 199,15 Kč  
na jednu hodinu sportování na 1 kurtu v Městské hale 141,00 Kč 
na jednu hodinu sportujícího občana na Zimním stadionu 21,00 Kč 
na jednoho přepraveného občana v MHD 4,19 Kč 
na jednoho přepraveného občana tramvají 4,82 Kč 
na jednu vstupenku do bazénu 23,46 Kč 
na jeden m2 hrobového místa za rok 57,60 Kč 
 
 
Vybrané výdaje technických služeb 
 
Údržba komunikací za rok 13.000 tis. Kč 
Zimní údržba za rok 19.867 tis. Kč 
Čištění města za rok 9.600 tis. Kč 
Provoz veřejného osvětlení 12.246 tis. Kč 
Úklid černých skládek celkem 718 tis. Kč 
Údržba městské zeleně 7.280 tis. Kč 
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5. INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY V ROCE 2006 
 
 

REKONSTRUKCE KOSTELA SV.ANNY 

 
Náklady na realizaci v 2006 19,885.438,- Kč 
Termín zahájení 5.8.2005 
Termín dokončení stavební část 31.5.2006, 
 slavnostní otevření 7.9.2006 
Dodavatel BAK a.s. – stavební práce 
 VITRÁŽ – Milan Drábek – vitráže 
 Vladimír Grygar – varhany 
 Preciosa Lustry a.s. - lustr 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce kostela sv.Anny byla součástí projektu Regenerace historického centra města Jablonec 
nad Nisou – spolufinancované ze zdrojů EU a ze státního rozpočtu, v rámci Společného regionálního 
operačního programu. V rámci akce byla m.j. zrekonstruována fasáda objektu, vnitřní omítky a 
podlaha. Zrestaurovány byly dochované původní prvky – zábradlí, křtitelnice atd. Interiér kostela byl 
citlivě doplněn o nové schodiště a místo oltáře bylo osazeno panó.  
Na stavební práce navazovalo osazení původních vitráží (které byly v roce 1994 odvezeny na 
restaurování) a stavba nových varhan. 
Před slavnostním otevřením byl do hlavní lodě kostela pověšen lustr, který symbolizuje tvar trnové 
koruny. Na jeho pořízení poskytla finanční dar Nadace Preciosa. 
Opravou cenné historické památky získalo město Jablonec nad Nisou další kulturní stánek. Objekt 
totiž bude sloužit k pořádání výstav a koncertů. Nebude opomenut ani církevní účel stavby – 
několikrát do roka proběhne v kostele mše. 
 
 

REKONSTRUKCE ULICE DVORSKÁ 

 
Náklady na realizaci v 2006 7,263.155,- Kč 
Termín zahájení 9.5.2006 
Termín dokončení 16.10.2006 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce ulice Dvorská byla součástí projektu Regenerace historického centra města Jablonec 
nad Nisou – spolufinancované ze zdrojů EU a ze státního rozpočtu, v rámci Společného regionálního 
operačního programu. Dosavadní povrch tvořený zčásti asfaltovým povrchem a zčásti panely byl 
nahrazen žulovou dlažbou. Stávající kanalizace byla přeměněna na dešťovou a zaústěno do ní 
odvodnění komunikace. Nově byla vybudována stoka splašková, jejíž součástí je čerpací stanice pro 
přečerpávání odpadních vod do stoky v ulici Soukenná. Rekonstrukcí prošla i část vodovodního řadu v 
ulici (navazující na nový vodovod – viz akce Vodovod Dvorská-Lidická). Projekt nezapomněl ani na 
zeleň – byly vysazeny čtyři stromy.  
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REKONSTRUKCE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ 

 
Náklady na realizaci v 2006 27.964.312,- Kč 
Termín zahájení 4.4.2006 
Termín dokončení 15.8.2006 (rekonstrukce náměstí a studna) 
 30.9.2006 (přístřešky MHD) 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce Dolního náměstí byla součástí projektu Regenerace historického centra města Jablonec 
nad Nisou – spolufinancované ze zdrojů EU a ze státního rozpočtu, v rámci Společného regionálního 
operačního programu. Během rekonstrukce došlo ke změně povrchu z asfaltového na dlážděný. Na 
náměstí bylo vysazeno šest stromů, které lemuje zvlněná teraco lavička. Plocha náměstí byla 
vybavena typovým mobiliářem – koše, lavičky, stojany na kola a světelná vitrína. Zcela nové je 
veřejné osvětlení, které je navíc doplněno zemními svítidly. 
Zvláštností náměstí je moderní kašna. Během prací byla objevena původní studna, která byla 
obnovena a doplněna o nové zhlaví. 
Úpravou prošly inženýrské sítě – buď se jednalo o přeložky stávajícího vedení (např. STL plynovod), 
rekonstrukce (např. kanalizace) či nové rozvody (např. odvodnění, zemní elektrické rozvaděče pro 
stánkový prodej během městských slavnostní). 
Současně s rekonstrukcí náměstí se zřídily i přístřešky MHD v Kamenné ulici. 
 
 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OS HORNÍ PROSEČ 

 
Náklady na realizaci v 2006 80.000,- Kč 
Termín zahájení 2002 
Termín dokončení 12.10.2005 
Dodavatel INTERMA a.s. 
 
Popis akce:  
Rozsáhlá akce související s výstavbou bytových domů Obytného souboru Horní Proseč byla stavebně 
dokončena již v roce 2005. V roce 2006 byly pouze odstraněny drobné nedodělky a uvolněna 
pozastávka. 
 
 

COS ERN 

 
Náklady na realizaci v 2006 2,522.220,- Kč 
Termín zahájení 2.7.2007 
Termín dokončení 30.11.2005 
Dodavatel INTERMA a.s. 
 
Popis akce:  
Výstavba Centra obchodní spolupráce byla dokončena v roce 2005. V roce 2006 probíhalo 
odstraňování vad a nedodělků a uvolňování pozastávek. 
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PAVILON A 

 
Náklady na realizaci v 2006 44.552.739,- Kč 
Termín zahájení 3.12.2005 
Termín dokončení 14.7.2006 
Dodavatel BAK a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce výstavního pavilon A navázala na stavbu Centra obchodní spolupráce. Spolu s 
rekonstrukcí amfiteátru a kina Junior tvoří pavilon A areál Eurocentra Jablonec n/N, který slouží ke 
kulturně společenským účelům – pořádání konferencí, výstav, veletrhů, prodejních akcí, plesů či 
koncertů. 
 
 

VODOVOD DVORSKÁ - LIDICKÁ 

 
Náklady na realizaci v 2006 190.858,- Kč 
Termín zahájení 15.5.2006 
Termín dokončení 26.6.2006 
Dodavatel SčVK a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukci ulice Dvorská předcházela výstavba nového vodovodního řadu v části ulice. Novým 
řadem došlo k zokruhování vodovodní sítě v této lokalitě. Současně bylo provedeno zkapacitnění části 
vodovodu v Lidické ulici.  
 
 

AMFITEÁTR VÝSTAVIŠTĚ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 7 234 736,- Kč 
Termín zahájení 11.8.2005 
Termín dokončení 14.9.2006 
Dodavatel DI-TECH s.r.o. 
 
Popis akce:  
Kompletní rekonstrukce jeviště a hlediště v areálu výstaviště navázala na rekonstrukci středu města. 
Město tak získalo reprezentativní letní scénu, kde lze pořádat různorodé kulturní akce.  
 
 

VODOVOD V ULICI V ÚVOZE 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 1 720 721,- Kč 
Termín zahájení 10.10.2005 
Termín dokončení 19.1.2006  
Dodavatel STRABAG a.s. 
 
Popis akce:  
Výstavba vodovodu v ulici V Úvoze včetně tlakové stanice. Uvedený vodovod bude zásobovat pitnou 
vodou přilehlou lokalitu. S tlakovou stanicí se počítá při rozšiřování vodovodu do ulice U Pískovny. 
Během realizace byl částečně vyměněn i vodovod mezi ulicemi Sokolovská a Vrkoslavická. 
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 KANALIZACE V ULICI V ÚVOZE 

 
Náklady na realizaci v roce 2006  1 202 986,- Kč 
Termín zahájení 10.10.2005 
Termín dokončení 19.1.2006 
Dodavatel STRABAG a.s. 
 
Popis akce:  
Nově realizovaná kanalizace v ulici V Úvoze navazuje na stávající stoku v ulici Vrkoslavická. Do nové 
stoky byla naopak zaústěna stará stoka, která byla objevena během realizace. 
Náklady na stavbu hradilo město Jablonec n.N.. Je zažádáno o příspěvek u SVS a.s. 
 
 

GARÁŽ PRO HASIČE 

 
Náklady na realizaci v roce 2006  674 220,-Kč 
Termín zahájení 21.9.2005 
Termín dokončení 31.5.2006 
Dodavatel PENTA Q 
 
Popis akce:  
Jedná se o přístavbu garáže ke stávající hasičské zbrojnici v Jabloneckých Pasekách. Garáž bude 
sloužit pro nové moderní zásahové vozidlo, které se do původních garáží nevešlo. 
V místě garáže se nacházela původní žumpa objektu, kterou bylo nutno z důvodu havarijního stavu 
nahradit. Pod podlahou nové garáže tak byla vybudována žumpa nová.  
 
 

STŘELNICE TRIBUNA VÝCHOD 

 
Náklady na realizaci v roce 2006  90 725 170,-Kč 
Termín zahájení 16.6.2005 
Termín dokončení 26.5.2006 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce:  
Jedná se kompletní rekonstrukci východní tribuny fotbalového stadionu na Střelnici. 
Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 22 mil. Kč, která byla vyúčtována v roce 2005. 
Nová tribuna splňuje přísná kriteria pro pořádaní mezinárodních utkání. 
 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA JUNIOR – JABLONEC NAD NISOU 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 323.998,-Kč 
Termín zahájení 18.4. 2005 
Termín dokončení Interiér 29.6.2005, střecha červenec 2006 
Dodavatel STAVO-UNION s.r.o., DYNAST s.r.o., Dřevona 
 
Popis akce:  
Dokončení modernizace kina Junior zahájené v roce 2005. 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY KINA RADNICE – JABLONEC NAD NISOU 

 
Náklady na realizaci roce 2006 356.395,-Kč 
Termín zahájení 7.4. 2005 
Termín dokončení 31.8.2005,vstup.dveře červenec 2006 
Dodavatel STAVO-UNION s.r.o., DYNAST s.r.o., Bacovský 
 
Popis akce:  
Dokončení modernizace kina Radnice zahájené v roce 2005.  
 
 

STŘEŠNÍ NÁSTAVBA SUPŠ V JABLONCI NAD NISOU 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 1,815.855,-Kč 
Termín zahájení 13.9 2005 
Termín dokončení červen 2006 
Dodavatel DYNAST s.r.o. 
 
Popis akce:  
Nástavbou podkroví v jižním křídle budovy SUPŠ vznikly nové prostory pod sedlovou střechou. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocel.svařované rámy s táhly v podlaze, ocel.vaznice a dřevěné 
krokve.   
 
 

SPOLKOVÝ DŮM FLORIANKA 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 28.241.554,-Kč 
Termín zahájení 1.4.2005 
Termín dokončení budova 20.2.2006, interiéry 14.4.2006,  
 venkovní úpravy 20.4.2006 
Dodavatel DI – TECH s.r.o. 
 
Popis akce: 
Dokončení rekonstrukce objektu bývalé školy a její přebudování na spolkový dům. Akce byla 
spolufinancována ze zdrojů EU a ze státního rozpočtu, v rámci Společného regionálního operačního 
programu 
 
 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ –ZLATÁ,JEŠTĚDSKÁ II,VLADIMÍRSKÁ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 2,242.400,- Kč 
Termín zahájení 21.6.2005 
Termín dokončení 2.11.2005 
Dodavatel M – SILNICE a.s. 
 
Popis akce: 
Rekonstrukce komunikací a chodníků ve třech jmenovaných lokalitách byla stavebně dokončena v 
roce 2005. V roce 2006 byly odstraněny drobné nedostatky stavby ve Vladimírské ulici. Následně 
došlo k uvedení stavby do trvalého provozu a uhrazena pozastávka. Investiční náklady hradilo v 
plném rozsahu město Jablonec n.N.. 
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ODSTAVNÉ PLOCHY – PARKOVIŠTĚ U STARÉ LÍPY 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 0,- Kč 
Termín zahájení 1.7.2005 
Termín dokončení 27.10.2005 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce: 
Výstavba nového parkoviště pro 29 stání a s tím spojené odvodnění, osazení lamp veřejného 
osvětlení, ozelenění a úpravy plotu házenkářského hřiště byla stavebně dokončena v roce 2005. V 
roce 2006 proběhla už jen úspěšná kolaudace stavby. 
 
 

KANALIZACE A VODOVOD U STARÉ LÍPY 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 994.920,-Kč 
Termín zahájení 16.9.2005 
Termín dokončení 8.6.2006 
Dodavatel SaD v.o.s. 
 
Popis akce: 
Po zahájení stavby kanalizace byla konstatována nutnost přeložení stávajícího vodovodu, jehož 
poloha v komunikaci znemožňovala další stavbu kanalizace. Celá akce byla dokončena v 1.pololetí 
2006. 
 
 

CHODNÍKY JEŠTĚDSKÁ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 488.866,-Kč 
Termín zahájení 9.9.2005 
Termín dokončení 31.5.2006 
Dodavatel SILNEA s.r.o. 
 
Popis akce: 
Stavba nových chodníků podél I.etapy komunikace rekonstruované v r.2004. 
Pomalý postup Telecomu při dokončení předcházející pokládky kabelů způsobil skluz a nutnost 
přerušení stavby z klimatických důvodů a její dokončení v roce 2006. 
 
 

KOMUNIKACE U STARÉ LÍPY 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 52.547,-Kč 
Termín zahájení 24.10.2005 
Termín dokončení 21.11.2005 
Dodavatel BALTOM s.r.o. 
 
Popis akce: 
Provedení rekonstrukce a zprovoznění povrchu komunikace po stavbě nového vodovodu ve vyšší 
části ulice, t.j. v místech souběhu s tratí ČD. V roce 2006 byly odstraněny vady z přejímky díla a 
následně uvolněna pozastávka. 
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PLYNOVOD A VODOVOD PRŮBĚŽNÁ ULICE 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 15.000,-Kč 
Termín zahájení 20.9.2005 
Termín dokončení 31.10.2005 
Dodavatel EVOSA s.r.o. 
 
Popis akce: 
Pro možnost umístění souběžně vybudovaného chodníku byla provedena stavba nového 
plynovodního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek a položení kompletního nového povrchu 
komunikace. V r.2006 bylo po souhlasu a převzetí a.s. SČP provedeno propojení plynovodu a 
uvolněna pozastávka. Investiční náklady hradilo v plném rozsahu město Jablonec n.N. U vodovodu 
požádáno o příspěvek Severočeské vodárenské společnosti. 
 
 

IS ROZVOJ ZÓN 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 Belgická ul : 6.026.456,- Kč,  
 Zatrubnění potoka : 2.904.014,- Kč 
Termín zahájení 19.10.2005 
Termín dokončení Belgická ul 30.6.2006,  
 Zatrubnění potoka 20.12.2006 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce: 
A. průmyslová zóna v ul.Belgická 
- účelem stavby bylo zpřístupnění průmyslových ploch jižně od původního areálu firmy LIAZ. Jde o 
opravu stávající komunikace odbočující z ulice Belgické a výstavbu nové komunikace v prostoru 
nových průmyslových areálů. Stavba byla z klimatických důvodů v roce 2005 přerušena a dokončení 
přesunuto na 1.pololetí roku 2006.  
B. zatrubnění Černostudničního potoka  
- zatrubnění potoka umožnilo převedení komunikace do osy podjezdu pod tratí ČD. Tím se zlepšily 
možnosti pro vjezd vozidel s větším profilem nákladu do průmyslové zóny na konci Černostudniční 
ulice.  
 
 

REKONSTRUKCE UL. U MUZEA  

 
Náklady na realizaci v roce 2006 6 078 295,-Kč 
Termín zahájení 5.4.2006 
Termín dokončení 28.8.2006 
Dodavatel SSŽ, a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce ulice U Muzea byla realizována za přispění dotace z NP PHARE. Architektonicky ulice 
navazuje na Dolní náměstí a to jak svým novým kamenným dlážděním, tak i městským mobiliářem. 
Došlo k obnovení průchodu mezi ulicemi Jiráskova a U Muzea. V rámci akce byly zrekonstruovány i 
inženýrské sítě. Během rekonstrukce byl odstraněn starý a nevyužívaný sklad (bývalá prodejna 
Tuzex), na jehož místě vzniklo nové parkoviště pro Eurocentrum a Muzeum skla a bižuterie.  
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REKONSTRUKCE UL. JIRÁSKOVY 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 4 885 125,-Kč 
Termín zahájení 5.4.2006 
Termín dokončení 28.8.2006 
Dodavatel SSŽ, a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce ulice Jiráskova byla realizována za přispění dotace z NP PHARE. Architektonickým 
řešením navázala na Farské náměstí a na ulici U Muzea. Byl odstraněn asfaltový povrch a plocha byla 
vydlážděna. V rámci akce byly zrekonstruovány i inženýrské sítě.  
 
 

REKONSTRUKCE FARSKÉHO NÁMĚSTÍ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 7 154 871,-Kč 
Termín zahájení 5.4.2006 
Termín dokončení 28.8.2006 
Dodavatel SSŽ, a.s. 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce Farského náměstí byla realizována za přispění dotace z NP PHARE. Tato akce byla 
součástí rekonstrukce centra Jablonce n/N. Z náměstí se stalo důstojné místo hodné moderního 
města. V jeho středu byla vybudována kamenná kašna s vodotrysky. Svoje místo zde má  i zeleň a 
městský mobiliář. Součástí rekonstrukce byly také úpravy inženýrských sítí a jejich přípojek. 
 
 

REKONSTRUKCE ULICE SMETANOVY A OKOLÍ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 15 820 997,-Kč 
Termín zahájení 5.4.2006 
Termín dokončení 28.8.2006 
Dodavatel STRABAG, a.s. 
 
Popis akce:  
S přispěním dotace z NP PHARE byla zrekonstruována část ulice Smetanova a části přilehlých ulic 
Podzimní a Podskalí. Součástí akce byla též rekonstrukce inženýrských sítí a dvou mostů přes 
Mšenský potok. Účelem rekonstrukce bylo zlepšit přístup k objektům, které slouží k podnikání. 
 
 

VODOVOD PODZIMNÍ A PODSKALÍ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 670 851,-Kč 
Termín zahájení 2.5.2006 
Termín dokončení 21.8.2006 
Dodavatel SčVK 
 
Popis akce:  
Rekonstrukce vodovodu byla provedena v rámci rekonstrukce ulic Podzimní a Podskalí. Se 
Severočeskou vodárenskou společností a.s. je jednáno o úhradě dodávky a montáže potrubí. 
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LEHKOATLETICKÁ HALA 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 34 769 396,-Kč  
Termín zahájení 1.9.2006 
Termín dokončení 2007 
Dodavatel BAK, a.s. 
 
Popis akce:  
Vzhledem k tomu, že lehkoatletická hala na Střelnici byla dožitá a obvodový plášť byl již v dezolátním 
stavu, bylo přikročeno k celkové rekonstrukci objektu. V právě probíhající etapě bude rekonstruována 
samotná hala. Dojde ke sjednocení výšky haly (stávající nosné prvky v nižší části stavby budou 
odstraněny a nahrazeny novou ocelovou konstrukcí), proběhne kompletní vyměněna střešního i 
obvodového pláště a vnitřního vybavení haly. Atleti se dočkají nového moderního povrchu (Polytan). 
Zrekonstruovaná hala bude sloužit k tréninkům našich či zahraničních sportovců, zároveň se zde ale 
budou moci konat i mezinárodní závody. 
Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR. 
 
 

KANALIZACE A VODOVOD PROSEČ 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 4.432.474,-Kč  
Termín zahájení 15.5.2006 
Termín dokončení 2007 
Dodavatel STRABAG a.s. 
 
Popis akce:  
Kanalizační sběrač umožní odkanalizování velké části Horní Proseče. Probíhá od ul. Na Domovině, 
ulicí Horní, pak volnou krajinou k ulici Zlatá Ulička. Dále pokračuje lesem až k místu napojení na 
kanalizační sběrač v údolí řeky Nisy. 
Vodovod probíhá od ul. Na Domovině v souběhu s kanalizací, ale v Horní ulici pokračuje až ke 
křižovatce s ul.Na Pastvinách a pak místní komunikaci směrem ke Zlaté Uličce. Končí na otevřených 
plochách u této komunikace. Stavba bude dokončena v 1. pololetí 2007. 
 
 

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM MŠENO 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 19.765.592,-Kč  
Termín zahájení 30.11.2006 
Termín dokončení hřiště 30.11.2006, zavlažovací zařízení 2007 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce:  
Rozšíření a přebudování původního travnatého hřiště včetně vybudování osvětlení. V roce 2006 
stavba dokončena a zkolaudována. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR. 
V 1. pololetí 2007 bude dokončena stavba zavlažovacího zařízení s firmou GRASSFIELD s.r.o. 
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CHODNÍK V TOVÁRNÍ ULICI 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 0,-Kč  
Termín zahájení 1.4.2006 
Termín dokončení 2007 
Dodavatel BREX s.r.o. Liberec 
 
Popis akce:  
Jde o akci, kterou zajišťuje KSS LK v rámci úprav tělesa komunikace. V roce 2007 dojde k převzetí 
díla od zhotovitele a město Jablonec na základě vyúčtování KSS LK této dotované stavby uhradí 
příslušný podíl nákladů.  
 
 

OVOCNÝ TRH 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 16.277.731,-Kč  
Termín zahájení 15.9.2006 
Termín dokončení 2007 
Dodavatel SSŽ a.s. 
 
Popis akce:  
V rámci této akce bude přeměněna podoba stávající odstavné plochy u autobusového nádraží. Dojde 
k vybudování nové místní komunikace „Ovocný trh“ vč. nového přemostění Lučanské Nisy. Proměny 
se dočká i místní komunikace „Nová Tržní“. „Revitalizací“ projde přilehlá část koryta řeky Nisy. Akce 
bude dokončena v roce 2007. 
Na akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR. 
 
 

KOMUNIKACE HORSKÁ ULICE 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 0,-Kč  
Termín zahájení 25.9.2006 
Termín dokončení 13.12.2006 
Dodavatel SILNEA s.r.o. 
 
Popis akce:  
Jedná se o vybudování příjezdu k novým rodinným domkům v ulici Horská. Akce byla 
spolufinancována stavebníky RD a městem Jablonec nad Nisou. Práce byly stavebně dokončeny v 
r.2006, kolaudace proběhne začátkem r.2007.  
 
 

VODOVOD V ULICI ZA HRÁZÍ   

 
Náklady na realizaci v roce 2006 1.052.662,-Kč  
Termín zahájení 2.10.2006 
Termín dokončení 3.11.2006 
Dodavatel SaD v.o.s. 
 
Popis akce:  
Vybudování nového vodovodního řadu od ulice Pod Přehradou do ul. Za Hrází zlepšilo možnosti pro 
řádné zásobování pitnou vodou sousedících objektů včetně Slunečních lázní a byly vytvořeny 
podmínky jejich odpojení od vodovodu z podniku Jablonex.  
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VODOVOD NAD ŠKOLKOU 

 
Náklady na realizaci v roce 2006 1.048.770,-Kč  
Termín zahájení 18.4.2006 
Termín dokončení 30.5.2006 
Dodavatel SaD v.o.s. 
 
Popis akce:  
Vybudování nového vodovodní řadu ve jmenované ulici. 
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6. BYTOVÝ FOND MĚSTA 
 

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ 

 
Funkční příslušnost k zabezpečování bytové agendy vč. pronajímání obecních bytů je organizačním 
řádem Městského úřadu Jablonec nad Nisou, schváleným Radou města, svěřena tehd. oddělení 
obecních bytů, nyní oddělení technické obsluhy a bytů (dále jen TOB). To se při plnění úkolů v této 
oblasti řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 102/92 Sb., který upravuje bytové 
náhrady, služební byty a byty zvláštního určení. Jiné obecně závazné právní předpisy hospodaření s 
byty neřeší. Platným předpisem pro oblast bytové agendy u MěÚ Jablonec n. N. jsou „Pravidla 
pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou“, která mají povahu interního předpisu města. 
Problematika hospodaření s byty patří do oblasti samostatné působnosti a nevztahuje se na ni 
rozhodování ve správním řízení.  
 

ZMĚNY V PRAVIDLECH PRONAJÍMÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ 

 
Od roku 1996 upravovaly problematiku pronajímání obecních bytů  „Zásady pronajímání obecních 
bytů ve městě Jablonci nad Nisou“. S ohledem na probíhající privatizaci,  stále se snižující počet 
ročně uvolňovaných bytů a velký počet cca 1 500 evidovaných žádostí o byt , bylo nutno tuto metodiku 
přepracovat a přizpůsobit novým podmínkám. Evidence žádostí o byty byla zúžena na přesně 
vymezené skupiny žadatelů, např. seniory, děti z dětského domova, žadatele o bezbariérové byty, 
bytové náhrady apod. Veškeré uvolněné byty, které je možno znovu obsadit, jsou rozděleny v 
závislosti na podlahové ploše a výši nájemného do skupin a na jejich obsazení se vyhlašují výběrová 
řízení, která vyhodnocuje Komise humanitní péče Rady města, příp. Výbor pro hospodaření s 
majetkem města. Návrhy na uzavření nájemních smluv jsou předkládány ke schválení Radě města.  
Pravidla pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou nabyla účinnosti dne 1. 1. 2004. 
 
 
 
 
Počet domů, bytů a nebytových prostor v majetku města 
 
 2004 2005 2006 
Počet domů spravovaných RK 267 244 226 
Počet nájemních jednotek 2.210 1.920 1.840 
- z toho byty 2.043 1.769 1.697 
- z toho nebytové prostory 167 151 143 
 
 
 
 
Dluh na nájemném v bytech a nebytových prostorách (v tis. Kč) 
 
 2004 2005 2006 
Byty 12.900 12.954 12.766 
Nebytové prostory 2.420 2.247 2.695 
celkem 15.320 15.201 15.461 
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Počty uvolněných a obsazených bytů v r. 2006. 
 
Počet uvolněných byt. jednotek 91 
z toho:   I. kategorie4 81 
             II. kategorie 4 
            III. kategorie 1 
            IV. kategorie 5 
z toho velikost:          0+1 29 
                                  1+1 45 
                                  1+2 8 
                                  1+3 7 
                                  1+4 2 
z toho obsazeno 55 
důvod:  
- výběrové řízení 11 
- děti z DD a PP 3 
- bytové náhrady dle zák. č.102/92 2 
- byty zvl. určení (bezbar. + nevid.) 2 
- DPS a DsPS 23 
- neplatiči – bytové náhrady 1 
- rozhodnutí RM 9 
- školnický byt 1 
- obecní zájem 3 
z toho neobsazeno 36 
důvod:  
- „C“ - prodej objektu 2 
- „B“ – prodej po bytech 4 
- předáno oddělení MP 11 
- G. Mrázka 10 – vyklízí se 1 
- připraveno pro výběrové řízení 8 
- předáno p. o. Nemocnice Jbc 1 
- upravuje RK 9 
 
 
 
 
 
REALITNÍ KANCELÁŘE, které zajišťují správu obytných domů v majetku města 
 
RK REWA, Vladimír Kumstát   Korejská 31,  PSČ 466 01, tel. 483 710 771, 483 312 973 
RK REKA, Zdeňka Žofková Dlouhá 6,  PSČ 466 01, tel. 483 317 648, 483 317 649 
RK ADRIA, Adrian Romaňák  Podzimní 20,  PSČ 466 01, tel. 483 710 878, 483 707 347 
RK RIA reality a.s., Ladislav Šmída  Podhorská 7,  PSČ 466 01, tel. 483 319 440, 483 312 393 
RK DOMOS, Jana Pilařová  Mládí 15a,  PSČ 466 04, tel. 483 311 912, fax 483 707 656 
 
 
 
Údržba bytového fondu viz. Odbor správy majetku. 
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7. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Objem tříděného odpadu se v Jablonci nad Nisou rok do roku zvyšuje a Město Jablonec nad Nisou se 
snaží pro občany v oblasti odpadů připravit takové služby, aby pro ně třídění bylo co nejpohodlnější a 
služby opravdu využívali. V roce 2006 jablonečtí občané vytřídili 2967  tun odpadu. Oproti roku 2005 
se o 227 tun zvýšilo množství vytříděného odpadu.  
 
V roce 2006 bylo na stanoviště přidáno dalších 30 kontejnerů na tříděný odpad – celkový počet se 
zvýšil na 630 kontejnerů na tříděný odpad. 
 
 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 24

8. KULTURA 
 

KULTURNÍ INSTITUCE ZŘÍZENÉ MĚSTEM JABLONEC NAD NISOU 

 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 
(Výstaviště) Ing. Marta Procházková - jednatelka 

 
Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou  
telefon: 483 311 281, 483 712 505, 
info@eurocentrumjablonec.cz 

 středisko KINA – Mgr. Otto Vejnar 

 telefon: 483 311 446, 483 357 287, 
vejnar@mestojablonec.cz 

 
Městská knihovna Mgr. Zbyněk Duda - ředitel 

 
Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 
telefon: 483 310 951, 483 710 479, 
reditel@knihovna.mestojablonec.cz� 

 
Městské divadlo o.p.s. Mgr. Pavel Žur - ředitel 

 
Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 
telefon: 483 310 064, 
divadlo@divadlojablonec.cz� 

 
Podrobnější informace o těchto organizacích, včetně ekonomických ukazatelů a výdajů města na         
zabezpečení jejich provozu jsou uvedeny v kapitole 13. Organizace zřizované městem. 
 
 
V oblasti kultury došlo v roce 2006 k několika významným změnám: 
 
• byla dokončena stavba objektu Centra obchodní spolupráce a byla realizována rekonstrukce 

pavilonu A bývalého Výstaviště (včetně klubu Na Rampě a kina Junior ) 
• pokračoval sedmý ročník Projektu Jablonec nad Nisou - více informací v kapitole 10. Projekt 

Jablonec nad Nisou 2006 
 
 
- rok 2006 byl ve znamení oslav tří výročí města vycházející z následujících historických událostí: 
 
650 let ( 20.-22. října 1356)  první písemná zmínka o Jablonci 
140 let ( 28. března 1866)  povýšení na město rozhodnutím císaře  Františka Jos.I. 
100 let ( 24. června 1906)  návštěva císaře Františka Josefa I 
( 7. prosince 1906)   vydání listiny o povýšení na město  
(20. prosince 1906)    vyhláška o změně jména Jablonec na Jablonec nad Nisou 
  
Vzhledem k tomu, že obě výročí (100 let a 140 let ) jsou spojena s osobou císaře Františka Josefa I., 
oslavy připomněly období vlády císaře oživením tradičních městských slavností - Velikonočních trhů, 
Jabloneckých podzimních slavností a Vánočních trhů.  
Cílem oslav bylo seznámit širokou veřejnost Jablonecka s historií, ale i zajímavou a netradiční formou 
připomenout historické události. 
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VÝZNAMNÉ AKCE POŘÁDANÉ ODDĚLENÍM ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU V ROCE 2006 

 
Ples města Jablonce nad Nisou 
V sobotu 25. března 2006 se v prostorách 
nového Centra obchodní spolupráce konal 
11. ples města Jablonce nad Nisou. K tanci 
a poslechu hrál TOP Orchestr Jana 
Smolíka a moderoval Jan Vala. FSPT 
Nisanka vítal přicházející hosty zpěvem a 
koláčky a tanečníci tohoto souboru se 
postarali o předtančení. V úvodu 11. plesu 
města Jablonce nad Nisou předal starosta 
J. Čeřovský symbolický šek v hodnotě 
30.000,-Kč paní Zdeňce Schromové, 
předsedkyni občanského sdružení SeniA 
Jablonec nad Nisou. V programu plesu 
zazářila jako hlavní host Tereza Kerndlová. 
Dalším zpestřením bylo vystoupení Studia 
tance a pohybu Gradus a taneční školy X-
Dance.  

 
 
Literární soutěž MÚZA 
Literární soutěž MÚZA každoročně připravuje 
odd. školství, kultury a sportu ve spolupráci s 
DDM Vikýř. V roce 2006 se uskutečnil 10. ročník 
na téma „Poprvé a naposledy“ o třech výročích 
města a porota obdržela k posouzení  68 prací. 
V doprovodném programu vystoupilo dívčí trio 
Daisy´s. 
Soutěže se mohou zúčastnit mladí autoři píšící 
prózu i poezii. Soutěží se ve třech kategoriích – 
do 11 let, 12 – 15 let, 16 let a výše. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a předání cen probíhá v 
obřadní síni jablonecké radnice. 

 
 

Den památek 
V roce 2006 připravilo Den památek odd. školství, kultury a 
sportu ve spolupráci s DDM Vikýř, Městským divadlem, 
Muzeem skla a bižuterie, Povodí Labe.  
Putování po památkách Jablonce n. N. s doprovodným 
programem a pohádkovou trasou pro děti proběhlo v těchto 
objektech:  
- Kostel sv. Anny 
- Muzeum skla a bižuterie 
- Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – Horní náměstí  
- Kostel dr. Farského 
- Kostel Povýšení svatého kříže – nám. B. Němcové 
- Městská knihovna 
- Městská radnice 
- Štola pod hrází vodního díla Mšeno 

V rámci dne památek byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný 
kostel sv. Anny a současně i ukončena oprava historického 
centra města. Slavnostního otevření se zúčastnil i prezident 
republiky Václav Klaus, který zde zakončil svou třídenní 
návštěvu Libereckého kraje. 
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Týden seniorů 
V roce 2006 se uskutečnil již 6. ročník této společensko 
kulturní akce. Na výstavě „Šikovné ruce našich dědečků 
a babiček“ můžete spatřit díla našich seniorů. V rámci 
výstavy také probíhá bohatý doprovodný program – 
besedy, přednášky, kulturní vystoupení, taneční 
odpoledne s dechovkou. Celý týdenní program Týdne 
seniorů probíhal na různých místech našeho města – 
kostel sv. Anny, nové prostory Centra obchodní 
spolupráce a byl slavnostně ukončen v Městském 
divadle.  

 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
Vánoční strom před radnicí se rozzářil v pátek 1.prosince 2006 na Mírovém náměstí. Pod stromem 
byla umístěna vánoční poštovní schránka na dopisy pro Ježíška, a na schodech vánočně zazpíval 
pěvecký sbor Základní umělecké školy „Iuventus, gaude“. Rozsvěcení Vánočního stromu se v 
Jablonci nad Nisou koná pravidelně od roku 1998. 
 
 
 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ, NA KTERÝCH SE ODD. ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
V ROCE 2006 PODÍLELO: 

 
• Dobrý den v knihovně – společný výtvarný projekt se Základní uměleckou školou 
• Den Země 
• Velikonoční trhy 
• Noc s Andersenem 
• Lampiónový průvod s ohňostrojem 
• Podzimní slavnosti 
• Týden knihoven 
• Vánoční trhy 
• Výstavy ve vestibulu radnice 
• pietní akty u pomníků v měsících květen, říjen a listopad  
• vánoční koncert s orchestrem Václava Hybše v Eurocentru 
 
 
 

DALŠÍ KULTURNÍ INSTITUCE NA ÚZEMÍ MĚSTA, KTERÉ SE PODÍLELY NA ZABEZPEČENÍ 
KULTURNÍHO DĚNÍ V ROCE 2006:  

 
 
DDM Vikýř Marta Tauchmanová 
 Podhorská 49, Jablonec nad Nisou 

 483 711 725, 483 713 004,  
vikyr.ddm@volny.cz 

Základní umělecká škola Mgr. Jiří Veverka, veverka@zusjbc.cz 

 
Podhorská 47, Jablonec nad Nisou 
483 736 048, 483 736 040, 
zusjbc@zusjbc.cz 
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MUZEA 

 
Muzeum skla a bižuterie Ing. Jaroslava Slabá 
 U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou 
 telefon: 483 369 011 
 msbjbc@quick.cz,  
 www.msb-jablonec.cz 
 otevřeno: út – ne 9.00 – 17.00 
 

Muzeum autoškol Saskova 36, Jablonec nad Nisou 
telefon: 737 958 947 

 
 
 
 

GALERIE  

 
Městská galerie "MY" telefon: 483 357 405,  

galerie-my@seznam.cz, 
otevřeno: út – pá 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Mírové náměstí 19, 
Jablonec nad Nisou 

Galerie Belveder telefon: 483 310 947, 
www.msb-jablonec.cz, 
otevřeno: út – pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 

Mlýnská 27, 
Jablonec nad Nisou 

Univerzitní galerie N telefon: 483 360 873, 
otevřeno: út – pá 13.00 – 17.00 

Jehlářská 14, 
Jablonec nad Nisou 

 
 

KINA  

 
Kino Radnice 483 311 446 

promítá 2x denně (17.30 a 20.00), 
kapacita 440 míst 

 
Mírové náměstí 19 
Jablonec nad Nisou 

Kino Junior 483 710 960 
promítá 2x denně (17.30 a 20.00), 
kapacita 192 míst, kino klubového typu 

Areál Eurocentra 
Jablonec nad Nisou 

Letní kino 483 320 419 
promítá v měsících červen – srpen,  
kapacita 1 400 míst 

Horní náměstí 
Jablonec nad Nisou 
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KLUBY A DISKOTÉKY  
 

Klub na Rampě 
721 932 969, 
info@klubnarampe.cz 
www.klubnarampe.cz 

Areál Eurocentra, 
 Jiráskova 11 
Jablonec nad Nisou 

Restaurace Klub EX 483 320 599  
hudební produkce – pá, so 

Riegrova 3,  
Jablonec nad Nisou 

d. Eppl 
music club 

483 312 459, 602 811 046, 607 963 
218, club@deppl.com ; 
www.deppl.com 
 každý den 15.00 – 03.00 

Rýnovická 65 
Jablonec nad Nisou 

Restaurace 
 Country saloon 483 710 915 Jungmannova 5 

Jablonec nad Nisou 

Bowling Live Club 483 345 175 Žitná ul.,  
Jablonec nad Nisou 

Restaurace Rybářská bašta 483 705 194 
hudební produkce – pá 

J. Hory 3 
Jablonec nad Nisou 

Restaurace Mladých 483 710 568 Rýnovická 65 
Jablonec nad Nisou 

Malibu 603 229 250, 
 pá – so 21.00 – 06.00 

Jiráskova 7 
Jablonec nad Nisou 

 
 
AGENTURY - UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ, HUDEBNÍ 
 
agentura DIRAMI Miroslav Rais  

 483 712 656, 602 364 207, 
rais@dirami.cz 

Na Hranici 9, 
Jablonec nad Nisou 

agentura JP PRODUCTION Ing. Jan Pecka  

 483 704 857, 608 708 592, 
cokoli@jpproduction.cz 

Smotlachova 582/2, 
142 Praha 4 

agentura M.U.K. Mgr. Petra Polanská  

 , 483 714 013, 602 838 396, 
polanska@mestojablonec.cz 

K. Světlé 7 
Jablonec nad Nisou 

agentura RECESE Robert Pánek  

 602 420 799 Skelná 22 
Jablonec nad Nisou 

agentura TANGO (Stardust) Ing. Vladimír Vlášek  

 483 312 643, 604 538 755, 
stardust-os@seznam.cz 

Ladova 186/4  
Jablonec nad Nisou 

 
 
DECHOVÉ SOUBORY, KAPELY 
 
Dechová hudba CELESTYNKA Karel Lochman  

 483 710 790, 608 380 125 Pasířská 38  
Jablonec nad Nisou 

Dechová hudba DESANKA Miroslav Doležal  

 483 711 997, 776 131 471 Kamenná 7  
Jablonec nad Nisou 

Dechová hudba JABLONEČANKA Ing. Michal Kočí  

 483 711 004, 483 390 049, 
ingmichalkoci@seznam.cz 

Dr. Randy 14 
Jablonec nad Nisou 

Dechový soubor MLADÁ DECHOVKA Mgr. L. Kousal,   

 483 311 701, 731 542 099  Vysoká 14 
Jablonec nad Nisou 
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DIVADELNÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ 
 
Divadlení spolek 
VOZICHET Jiřina Polanská,   

 483 714 013, 606 326 823, 
polanska@mestojablonec.cz 

K. Světlé 7,  
Jablonec nad Nisou 

Divadlení spolek BRČÁL Milan Doležal  

 607 248 394, 483 710 447 Pražská 84, 
Jablonec nad Nisou 

 
 
 
PĚVECKÉ SOUBORY 
 
DPS Fialka Libor Saska  

 483 319 177, 
katolicka.skola@tiscali.cz 

Katolická ZŠ, Saskova 34, 
Jablonec nad Nisou 

DPS Jablíčko Taťjana Brožová  

 483 320 873, 
info@materskaskola.cz 

MŠ Hřbitovní 10 
Jablonec nad Nisou 

DPS Notička Alena Štolbová  604 653 493 

 483 710 645, 
msjugoslavska@volny.cz 

MŠ Jugoslávská 13 
 Jablonec nad Nisou 

DPS Rolnička Jaroslava Pokorná,  

  483 320 777,483 319 953, 
skola@zsliberecka.cz 

ZŠ Liberecká 26, 
 Jablonec nad Nisou 

DPS Skřivánek Věra Pokorná   

 483 704 643, 483 704 326, 
dps.skrivanek@volny.cz 

MŠ J. Hory 31 
 Jablonec nad Nisou 

DPS Sluníčko Libuše Zajíčková  

 483 710 466, ms.strelecka@volny.cz MŠ Střelecká 14 
 Jablonec nad Nisou 

DPS Vrabčáci Mgr. Pavel Žur  

 
603 846 440,  www.vrabcaci.cz 483 
704 437,483 704 505, 
zs.mozartova@telecom.cz 

ZŠ Mozartova 24 
 Jablonec nad Nisou 

Pěvecký sbor SENIOR Nora Kousalová, Marie Šanderová  

  483 315 778,483 316 418 DPS Novoveská 5 
 Jablonec nad Nisou 

Rychnovské trio Olga Valentová  
 483 388 316   
SPS Janáček Mgr. Eva Matyášová  

 483 312 865, 604 118 747 Jizerská 4 
 Jablonec nad Nisou 
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HUDEBNÍ SOUBORY 
 
hudební skupina BERUŠKY Václav Vít  

 483 722 108, 775 148 833, 
agenturapony@seznam.cz  

Dobrá Voda 7 
Jablonec nad Nisou 

hudební skupina KURÝR Jan Plucha  

 483 316 426 U Balvanu 6 
Jablonec nad Nisou 

Hudební skupina MANDRAGORA Jan Krajník  

 775 939 727 jankrajnik@seznam.cz B. Němcové 36 
Jablonec nad Nisou 

hudební skupina Na Ranči I. Tomeš  
 608 214 501 mk404@seznam.cz  
hudební skupina NETŘESK Dana Hulíková  

 
 603 942175, 483 320674 
hulikova@mestojablonec.cz 
 www.mpjn.cz 

Na Mýtině 11 
Jablonec nad Nisou 

Kaleidoskop Jaroslav Žanta  

 737 325 224, 606 177 382 Na Úbočí 17 
Jablonec nad Nisou 

Jablonecká píšťalka Olga Fröhlichová  

 
 483 704 404, 777 121 752, 
olga.frohlichova@gymjbc.cz; 
jabloneckapistalka@razdva.cz 

Mšenská 20 
Jablonec nad Nisou 

 
 
HUDEBNÍ ŠKOLY 
 
Hudební škola B. Nitschové Bohumila Nitschová  
 483 314 087, 723 187 766, 

nitschovab@centrum.cz 
Jeronýmova 15 
Jablonec nad Nisou 

Hudební škola Ciskotéka Dalibor Cidlinský  
  cidlinsky@centrum.cz 

 483 393 189, 732 287 850  
duocis@centrum.cz 

Frýdštejn 109      468 
32 

 
 
TANEČNÍ ŠKOLY 
 
Taneční škola Josef Svoboda Josef Svoboda  

 
 603 512 887, 485 146 716 
dance.svoboda@quick.cz, 
www.tanecnisvoboda.cz 

 

Taneční škola DaM Paralleus o.s. Dana Malá  

 603 814 046, 483 319 055 
dvmala@email.cz 

Budovatelů 12  
Jablonec nad Nisou 

Taneční škola X-DANCE Hana Drbohlav  

 777 326 239 hana.holbova@xdance-
cz.com  

6.ZŠ Mozartova  
Jablonec nad Nisou 

Taneční klubTOP DANCE Jana a Libor Jägerovi  

  
602 171 412, 606 634 060 
topdance@topdance.cz ; 
www.topdance.cz 

Nádražní 6  
483 710 683 
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TANEČNÍ A POHYBOVÉ SOUBORY 
 
Folklórní soubor NISANKA Jana Hamplová  

 603 701 216, 
j.hamplova@volny.cz 

Jeronýmova 11  
Jablonec nad Nisou 

Folklórní soubor Šafrán Jaroslava a Aleš 
Václavíkovi  

 
 607 636 927, 483 305 033 
vaclavik.safran@volny.cz  
www.safranjbc.cz 

Malá Janovská 7  
Jablonec nad Nisou 

Irské sestry Eva Schaeferová  

 483 313 497, 602 168 553  Podhorská 5  
Jablonec nad Nisou 

SDC Countryon Zuzana Čiháková  

 483 388 352, 777 085 780, 
countryon@square.cz Rádlo 268 468 03 

Taneční a pohybové studio MAGDALÉNA Ludmila Rellichová  

 602 963 574, 
tsmagdalena@email.cz 

Liščí jáma 139  
Rychnov u JBC  
468 02 

Taneční skupina JATAK Darina Kopalová  

 775 959 541, 606 341 992 
kopalova.darina@seznam.cz 

V Nivách 28  
Jablonec nad Nisou 

Taneční skupina POUPATA Karla Bukvicová  

 483 711 425, 728 162 869, 
bukvicova@seznam.cz 

Lípová 4  
Jablonec nad Nisou 

Taneční soubor POHODA Zdeňka Kolářová  

 483 350 721, 604 687 516 
zkolarov@seznam.cz 

Riegrova 16  
Jablonec nad Nisou  

výuka v oblasti tance Jiří Blahout   

 732 147 885 
thafunkyroots@seznam.cz  
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DALŠÍ SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ V KULTUŘE 
 
Jablonecká kulturní obec (JabKO) Ing. Milena Bauerová  

  605 960 357 723 873 484, 
milena.bauerova@seznam.cz 

Podhorská 5  
Jablonec nad Nisou 

SUNDISK s.r.o. Klub Na Rampě Mgr. Martin Bauer  

  
775 580 381 
www.rampaklub.cz 
info@rampaklub.cz  

Jiráskova 11 
Jablonec nad Nisou 

Občanské sdružení Porozuměnní Jiří Laurin  

 483 305 907, 602 216 647 ČS. Armády 24  
Jablonec nad Nisou 

Fotoklub NEKRAS Jiří Bičiště  

 483 314 659, 606 876 093  
jirbi@quick.cz 

Konečná 17  
Jablonec nad Nisou 

Oblastní etické fórum ČR, o.s. Ing. Ivan Doležal   

 608 310 518, divan@seznam.cz  Příkrá 4  
Jablonec nad Nisou 

Sdružená obec baráčníků Vladimír Škarvan  

 608 704 334 
Janovská 34 
 Jablonec nad 
Nisou  

Sdružení ARTEFAKTUM Helena Latislavová  

 603 111 324, 
helena.latislavova@artefaktum.cz

Podhorská 20 
Jablonec nad Nisou 

Sdružení přátel Jabloneckých Pasek Ivana Tichá  

 
483 316 227, 603 508 349 
tichy.mar@tiscali.cz; 
spjp@seznam.cz 

V. Nezvala 7a 
Jablonec nad Nisou 

Spolek přátel města Jablonce nad 
Nisou Mgr. Jan Kašpar  

 483 320 381, 606 278 444, 
spmjnn@email.cz 

Mírové náměstí 19 
Jablonec nad Nisou 

 
 
OSTATNÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ  
 
Svaz důchodců ČR  
městská organizace Jablonec Vladimír Hušek  

 
 483 320 778  
DPS Novočeská  
Městská knihovna 

Na Hranici 4  
Jablonec nad Nisou 

Kulturní sdružení občanů ČR německé 
národnosti Ingeborg Hatschbachová  

 483 300 408 Lučany nad Nisou 
610 

Konfederace politických vězňů  
pobočka Jablonec nad Nisou Přemysl Červenka  

  483 712 315 Rýnovická 71 
Jablonec nad Nisou 

Český svaz bojovníků za svobodu  
okresní výbor Jablonec Zdeněk Neruda  

 483 711 669 – kancelář Gen. Mrázka 16 
Jablonec nad Nisou 

Český svaz ochránců přírody  
ZO 3503 Jizerka Pavel Byron  

 723 519 290  
rkocvera@seznam.cz 

Riegrova 16 
Jablonec nad Nisou 
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Český svaz včelařů ZO Jablonec nad 
Nisou Zdeněk Žák  

 483 714 047 Lovecká 13  
Jablonec nad Nisou 

Český zahrádkářský svaz  
ZO Jablonec nad Nisou Mgr. Zdeňka Brožková  

 483 722 422,  
Jablonecké sdružení přátel chůze JUDr. Josef Macek  

 721 653 164 Mšenská 62  
Jablonec nad Nisou 

Vodní záchranná služba ČČK  
místní skupina Jablonec Rudolf Rieger   

 604 400 499  
r.rieger@tiscali.cz 

Ještědská 613  
Rychnov u Jablonce 
nad Nisou 

Junák – svaz skautů a skautek ČR 
středisko Křišťál  
4.odd. vodních skautek FRAM 

Ing. Eva Novotná,  

 483 300 180 Lučany nad Nisou 
122 

Český rybářský svaz  
místní organizace Jablonec Josef Jirsa Vladimír Jiříček  

  483 429 456-776 746 267 K  Na Rybárně 3  
Jablonec nad Nisou 

Junák – svaz skautů a skautek ČR  
okres Jablonec nad Nisou Ondřej Polák  

  604 208 831 
polakond@seznam.cz 

Mechová 3  
Jablonec nad Nisou 

Sbor dobrovolných hasičů Jab. Paseky Helena Vojtěchová  

 483 710 009 - zam, 483 316 
398 domů 

Pionýrů 7  
Jablonec nad Nisou 

Svaz modelářů ČR  
Klub lodních modelářů ADMIRÁL Ing. Zdeněk Tomášek  

 607 244 862 Střelecká 3  
Jablonec nad Nisou 

Svaz modelářů ČR – RC model klub Jiří Podlipný  

  483 313 484 
george.podlipny@volny.cz 

Na Výšině 12 
Jablonec nad Nisou 

Sbor dobrovolných hasičů Proseč nad 
Nisou Vladimír Belda  

 483 310 520,  
TARSICIUS o.s. Bc. A. Štěpán Pospíšil  

  777 332 343, 
stepan.pospisil@tarsicius.cz 

Horní náměstí 12 
Jablonec nad Nisou 

GRADUS  
jazyková škola a taneční studio  Pavla Štanclová  

  483 316 279 info@gradus.org Dolní náměstí 2 
Jablonec nad Nisou 
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9. SPORT 
 
 

SPORTOVNÍ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM JABLONEC NAD NISOU 

 
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.  Ing. Vladislav Veselý - jednatel  

 483 318 948, 724 096 761, 
jednatel@sportjablonec.cz 

U Stadionu 1 
Jablonec nad Nisou 

Plavecký bazén o.p.s.  Michalis Musulis - ředitel  

 483 312 311, 483 319 328, 602 112 
555, bazenjbc@quick.cz� 

Svatopluka Čecha 
4204, Jablonec nad 
Nisou 

 
Podrobnější informace o těchto organizacích, včetně ekonomických ukazatelů a výdajů města na 
zabezpečení jejich provozu jsou uvedeny v kapitole 13. Organizace zřizované městem.  
 
 

SEZNAM TJ A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ NA KATASTRU MĚSTA 

 
Název Kontakty Adresa sídla Náplň 

1. Florbal club 
Tomáš Beran, 608 241 968, 
beran.florbal@seznam.czPa
vel Bukáček, 777 678 752 

Vlaštovčí 30 
Jablonec nad Nisou Florbal 

Baseball club BLESK 
Ing. Petr Roubíček 
602 482 546, 
petr_roubicek@post.cz 

Mšenská 64 
Jablonec nad Nisou Baseball, softball 

ČLTK Bižuterie 
Miloslav Hajátko 
483 317 041, 777 736 980, 
cltkjbc@tiscali.cz 

U Tenisu 214 
Jablonec nad Nisou Tenis 

Čs. turistické sdružení 
„Přátelé přírody 

Ing. Drahomíra Jotovová, 
483 712 951 
Ing. Lubomír Hanč 
483 320 627 

Jehlářská 13 
Jablonec nad Nisou 

Turistika, ochrana 
přírody, aj. 

FK Elitex 

Jiří Tesař  
602 283 768, 724 364 825, 
jiri.tesar@artmetal-cz.com 
František Klíma 
724 027 499 
janisa@volny.cz 

Sportovní 310 
Jablonec nad Nisou Kopaná 

FK Jablonec 97, a.s. 
Petr Flodrman 
483 312 140, 606 641 929, 
sekretariat@fkjablonec.cz 

U Stadionu 5 
Jablonec nad Nisou Kopaná 

FK Jablonec, o.s. 
(mládež) 

Mgr. Tomáš Trucha 
483 314 091 
trucha@fkjablonec.cz 

U Stadionu 5 
Jablonec nad Nisou Kopaná (mládež) 

FK Břízky Jablonec n. N. 
Ladislav Čičmanec 
 602 420 770 
fotbal@cicmanec.cz 

V Luzích 27 
Jablonec nad Nisou 
 

Kopaná – provoz a 
správa hřiště s 
umělou trávou 
III.generace 

Horolezecký klub Jiskra 

Jaroslav Kutil 
602 431 150 
Stanislav Šilhán 
483 711 727, 602 440 368 

Klidná 7     
Jablonec nad Nisou 
 

Horolezectví, aj. 
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Jezdecký klub  
„Pohoda Kynast“ 

Jana Vozáková, 607 
201 080  
Zdeněk Keller 
602 482 757 

Nová Ves nad 
Nisou 
468 27 

Jezdecký sport, aj. 

JUDO klub 

Ing. František Kopačík 
483 319 238, 
judoklub.jbc@seznam.cz 
Pavel Hořejší 
602 188 351 

U Stadionu 3280/2 
Jablonec nad Nisou 

Judo, kurzy 
sebeobrany 

KČT TJ Tatran 

Vlasta Fistrová 
483 712 129 
Lenka Hanzlová 
483 712 129 

Jungmanova 14 
Jablonec nad Nisou 

Turistika, 
orientační běh, aj. 

KIDOKAI  
Centrum zdraví 

Mgr. Richard Jisl 
483 311 343, 603 281 483, 
info@kidokai.cz 

Rybářská 35 
Jablonec nad Nisou 

Relaxační cvičení, 
tai-chi, aj. 

Klub biatlonu a lyžování 
při SG 

Karel Soukal, 483 711 031, 
606 689 730, 
k.soukal@seznam.cz 

Dr. Randy 13 
Jablonec nad Nisou 

Klasické lyžování, 
biatlon (mládež, 
junioři) 

Klub lodních modelářů 
Admiral 

Ing. Zdeněk Tomášek, 607 
244 862, 483 711 967, 481 
357 201 (zaměstnání) 

Střelecká 3 
Jablonec nad Nisou Modelářství (lodě) 

Fitness studio Jablonec 
nad Nisou, o.s. (Mgr. 
Zdeňka Vitáková) 

Mgr. Zdeňka Vitáková 
483 315 205, 602 226 089 
zdena.vitakova@post.cz 

Vilová 11   
Jablonec nad Nisou 

Aerobik, fitness 
step, cvičení pro 
veřejnost, spining, 
aj. 

Organizační výbor 
biatlonu (SKP Jablonex) 

Ing. Jan Matouš 
 483 710 253, 602 872 671, 
biatlon.jablonec@volny.cz 
skpjablonex@centrum.cz 

Pod Skalkou 40 
Jablonec nad Nisou 

Biatlon, klasické 
lyžování 

SK Břízky 
Vladimír Kopal 
 483 314 417, 483 704 835, 
kopal@hlawa.cz 

Sportovní 310 
Jablonec nad Nisou 

Kanoistika, 
cyklistika, tenis, 
lyžování, aj. 

SK Neptun 

Karel Pařík 
732 127 812 
Josef Ivanič, 
604 406 368 

Palackého 42 
(Březová 25) 
Jablonec nad Nisou 

Kopaná 

SKI Klub 

Vladimír Kopal 
483 314 417, 483 705 325, 
602 426 725, 
skijbc@volny.cz 

Sportovní 310 
Jablonec nad Nisou Klasické lyžování 

SKI ORIENTEERING 
2002 

Ing. Jan Pecka 
483 704 857, 
cokoli@jpproduction.cz 

Sportovní 310 
Jablonec nad Nisou 

Klasické lyžování, 
lyž.orientační běh, 
aj. 

SKP Maják 
Jindřich Janáček 
483 305 315, 
skp.jbc@volny.cz 

Ladova 530 
Jablonec nad Nisou 

Klasické lyžování, 
nohejbal, aj. 

SMS Enduro Vladimír Heger 
483 306 350, 602 191 003 

Arbesova 23a 
Jablonec nad Nisou 

Motocyklový sport, 
enduro, aj. 

Sportovní club moderní 
gymnastiky 

Dagmar Martinčíková 
483 314 697, 605 523 532 

V. Nezvala 7a 
Jablonec nad Nisou 

Moderní 
gymnastika, aj. 

Squash klub 
Ing. Jan Trsek ml. 
607 764 855, 483 705 473, 
tsc@brizky.cz  

Průběžná 22 
Jablonec nad Nisou Squash 

SSK LOYD 
Miroslav Loj 
483 710 477, 
sskmloyd@volny.cz 

Jungmannova 8 
Jablonec nad Nisou Střelectví 
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SSK Projectile 

Jiří Valenta 
604 805 916  
Ladislav Pospíšil 
483 315 870 
pospisil@jablotron.cz 

Ještědská 62 
Jablonec nad Nisou Střelectví 

SSK při a.s. Bižuterie 

Luboš Blažek 
483 336 410, 604 343 867 
blazek@btvplast.cz 
sskbizuterie@centrum.cz 

U Přehrady 64 
Jablonec nad Nisou Střelectví (mládež) 

Školní atletický klub při 
SG 

Ivan Skácel, 483 319 175, 
skacel@sportgym.jn.cz 

Dr. Randy 13 
Jablonec nad Nisou Atletika 

Technické sporty 
„Pojizeří“ 

Ing. Zdeněk Tomášek 
603 226 59 
Z. Šikolová 
483 710 480 

Jungmannova 8 
Jablonec nad Nisou 

Střelectví, 
kynologie 
modelářství,  
radioamatéři, aj. 

Tenis-Squash centrum - 
sportovní klub 

Ing. Josef Vorel 
483 705 473, 483 737 250, 
483 316662 
Ing. Jan Trsek 
483 705 473, 606 938 066, 
sport@brizky.cz 

Průběžná 22 
Jablonec nad Nisou 

Tenis, squash, 
badminton 

TJ Autobrzdy 

Ing. Jiří Petrtýl 
483 319 450 
Pavla Lanková 
483 315 958 

Na Roli 66 
(Zahradní 2) 
Jablonec nad Nisou 

Stolní tenis, 
nohejbal 
kulturistika, šachy, 
aj. 

TJ Bižuterie 
Ing. Pavel Bažant 
483 710 959, 483 711 292, 
info@tjbizuterie.cz 

Pražská 20 
Jablonec nad Nisou 

lyžování, 
basketbal, volejbal, 
box, bojové sporty, 
triatlon, aj. 

TJ Čert Janov n. N. 

Jan Štol 
Janov n. N. 48 
468 11 
483 380 119 

Janov n. N. 504, 
468 11 Kopaná žen 

TJ Delfín 

Ing. Josef Kulhánek 
485 226 387 (zaměstnání), 
725 072 404  
Ing. Miroslav Kučera 
483 313 543, 602 358 649 

Za Plynárnou 9 
Jablonec nad Nisou 

Vodní sporty, 
jachtink, 
windsurfing, aj. 

TJ Elektro-Praga 
Antonín Hoza 
483 704 475, 723 001 497, 
antonin.hoza@cz.abb.com 

Resslova 3 
Jablonec nad Nisou 

Házená, cvičení 
žen a dětí 

TJ Fit Aerobik Elán 
Ing. Dagmar Březinová 
483 713 770, 603 812 214, 
dasa.brezinova@volny.cz 

Jarní 42  
Jablonec nad Nisou 

Aerobik, cvičení 
pro veřejnost, aj. 

TJ Hokejový klub 
Petr Cinibulk 
483 310 242, 483 319 148, 
info@hcvlci.cz 

Sadová 2 
Jablonec nad Nisou Lední hokej 

TJ Jablonex 

Iveta Najmanová 
483 351 473, 728 373 933 
Lenka Orendášová 
606 482 652 

Palackého 41 
Jablonec nad Nisou 

volejbal (ženy a 
mládež) 

TJ JO NISA MUDr. Štěpán Gall 
483 313 505, 483 704 583 

Jezdecká 5 
Jablonec nad Nisou Jezdectví 

TJ LIAZ 

Aleš Zalabák 
602 171 858, 
info@atletikajbc.cz 
Ing. Luboš Hojný 
603 816 195, 483 319 774 

Stadion Střelnice 

Atletika, stolní 
tenis, alpské 
lyžování, judo, 
šachy, aj. 
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TJ ROMA Štefan Dunka 
723 230 501 

Raisova 2 
Jablonec nad Nisou Kopaná 

TJ SOKOL 
Mgr. Marta Skalická 
483 710 782, 483 318 484, 
sokol_jbc@quick.cz 

Fügnerova 5 
Jablonec nad Nisou 

cvičení pro seniory 
a rodiče s dětmi 

TK Břízky Ing. Jan Trsek 
483 705 473 

Sportovní 310 
Jablonec nad Nisou Tenis 

TRI-Club 

Alice Jiránková 
483 310 178 
Mgr. Pavel Kopáček 
602 626 325 
Mgr. David Janata 
602 102 888 

Rýnovická 19 
Jablonec nad Nisou 

Triatlon, duatlon, 
závody handicap. 
sportovců 

VZS ČČK - místní 
skupina Jbc. 

Rudolf Rieger 
Michal Vrba 
728 551 263, 
zels@seznam.cz 

V. Nezvala 7 
Jablonec nad Nisou 

Vodní záchranná 
služba, 
záchranářské 
kurzy, školení, aj. 

ZKO Cerberus Elena Susková, 603 211 
200 

ČSA 1 
Jablonec nad Nisou 

Kynologie, výcvik 
psů 

ZKO Kokonín Milan Kozák 
483 722 208, 603 857 205 Kokonín Kynologie, výcvik 

psů 

ZKO Proseč Martina Bernatová 
737 908 661 

Stavbařů 1 
Jablonec nad Nisou 

Kynologie, výcvik 
psů 

TJ SOKOL Kokonín Václav Zeman 
603 535 194 

Dalešická 50 
Jablonec nad Nisou 

Kopaná, cvičení 
pro ženy a ostatní, 
volejbal 

TJ Arnika Alena Pečová Trpasličí 12 
Jablonec nad Nisou  

SK TULEŇ 
Martin Bauer 
603 108 256, 
extremcup@seznam.cz 

Tř. 1.Máje 15 
Jablonec nad Nisou 

Extrémní sporty, 
horská kola, 
outdoor, aj. 

RC Model klub 
Jablonec n. N.  
(letecké modely) 

Bohumil Malý 
604 601 312 
Petr Zajíc, 
petrzajic@atlas.cz  

Mšenská 30 
Jablonec nad Nisou 

Letecké modely, 
hydroplány 

FBC CampuS Jablonec 

Aleš Cholenský 
608 345 431, 
obchod@aplinus-campus.cz 
Josef Putz 
606 524 957 

Budovatelů 12 
Jablonec nad Nisou Florbal 

TJ Sokol 
SPORTCENTRUM 
Jablonec n. N. 

Mgr. Jitka Paldusová 
606 561 921, 
ppp.korunkova@volny.cz 

Mírové náměstí 14 
Jablonec nad Nisou 

Moderní 
gymnastika, 
cvičení dětí 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE ROKU 2006 KONANÉ V JABLONCI NAD NISOU 

 
• MČR v klasickém lyžování – dorost, junioři a dospělí 
• MČR v biatlonu na horských kolech 
• Celorepublikové závody v moderní gymnastice „Jablonecká perlička“ (duben) 
• CZECH REPUBLIC Future Tournament – ITF                                                                                    

– mezinárodní tenisový turnaj – VI.ročník (20. – 28.5.) 
• Mezistátní utkání ve volejbale mužů – ČR – Rusko (příprava před MS v Japonsku) 
 
a mnoha dalších, které se uskutečnily ve sportovních areálech a zařízeních na katastru města. 
 
 

V OBLASTI SPORTU DOŠLO V ROCE 2006 K NĚKOLIKA VÝZNAMNÝM ZMĚNÁM: 

 
• byla dokončena přestavba stadionu Střelnice 
• začala kompletní rekonstrukce atletické haly na Střelnici 
• pokračoval šestý ročník Projektu Jablonec nad Nisou - více informací v kapitole 10. Projekt 

Jablonec nad Nisou 2006 
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10. PROJEKT “JABLONEC NAD NISOU 2006”  

 A PŘÍSPĚVKY MĚSTA 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU  

 
V jubilejním roce 2000 byl poprvé zrealizován projekt, který byl 
zaměřen na podporu kultury, sportu a společenského života vůbec v 
našem městě. Tento projekt byl nazván jednoduše - "Jablonec nad 
Nisou 2000" . Navázaly na něj další ročníky. Co se pod těmito názvy 
skrývá lze nejlépe popsat jako grantový systém. Město Jablonec nad 
Nisou vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu kulturních a 
sportovních akcí. Na oplátku požaduje, aby se uskutečnily na slušné 
úrovni, oslovily širokou veřejnost, pozvedly společenské dění ve 
městě, zkrátka, aby přispěly k rozvoji města a jeho obyvatel. Vznikl 
prostor pro podporu všem, kteří se v Jablonci systematicky věnují 
pořádání kulturních a sportovních akcí. 

 
Kontakt: 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. - koordinátor projektu 
Kateřina Chlupáčová, tel. 483 311281, 483 712 505,  
k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz 
www.slavnosti.mestojablonec.cz 
 
 
V průběhu let 2000–2006 se v rámci tohoto programu uskutečnilo 801 akcí.  
Z rozpočtu města na něj bylo v těchto letech vyčleněno 21.170 tis. Kč.  
 
Přehled o finanční podpoře města od vzniku projektu v roce 2000 (v tis. Kč) 
 
 2004 2005 2006 
z rozpočtu města 2.550 2.600 3.220 
 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2006  
 
Na celý projekt bylo vyčleněno 3 220 000 Kč. Z této částky bylo vyčleněno 660 000 Kč na akce v 
zájmu Města (Velikonoční a Vánoční trhy, Podzimní slavnosti, Ohňostroj s lampiónovým průvodem, 
Nisa – řeka, která nás spojuje). Zbývajícími položkami jsou akce kulturní a sportovní, akce v rámci 
Oslav 2006, režie koordinátora (odměna) a propagace výše uvedených akcí. 
V roce 2006 se díky této finanční podpoře uskutečnilo 115 akcí. 
 
Na program vyčleněno celkem  3 220 000 Kč 
- z toho na oblast kultury 530 000 Kč 
- na oblast sportu 530 000 Kč 
- na každoroční významné akce v zájmu města* 660 000 Kč 
- akce s vazbou na oslavy 340 000 Kč 
- rozšíření slavností 220 000 Kč 
- logo, propagace oslav 250 000 Kč 
- soutěž a zhotovení insignií 210 000 Kč 
- propagace 330 000 Kč 
- režie koordinátora 150 000 Kč 
Celkem uspořádáno 115 akcí 
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Kultura - celková částka, žádaná organizacemi 1 669 356 Kč 
- na realizaci celkem 102 akcí 
Sport - celková částka, žádaná organizacemi 1 989 100 Kč 
- na realizaci celkem 89 akcí 
 
*akce v zájmu města:  
• Velikonoční a Vánoční trhy 
• Podzimní slavnosti – Oslavy 2006 
• Ohňostroj s lampiónovým průvodem 
• Nisa – řeka, která nás spojuje. 
 

NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ AKCE V ROCE 2006 

 
Návštěvníci si v roce 2006 mohli vybrat z pestré programové nabídky, která zahrnovala akce 
nejrůznějšího charakteru od městských slavností, přes výstavy, sportovní turnaje a soutěže až ke 
klubovým koncertům či workshopům. K nejnavštěvovanějším patřily tradičně Velikonoční trhy, 
Ohňostroj s lampiónovým průvodem a Podzimní slavnosti – Oslavy 2006. Z dalších zdařilých akcí to  
byly např. Den zdravotně postižených na Mírovém náměstí, cyklus Bylo nebylo, Mistrovství ČR v 
klasickém lyžování žactva, dětská taneční přehlídka Tanec srdcem v Městském divadle, Našim 
maminkám – prezentace kroužků při DDM Vikýř, euroregionální festival Nisa – řeka, která nás spojuje, 
Mariánská sklářská pouť na Kristiánově či taneční večery pro seniory A ještě trochu swingu. 
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GRANTY  A  PŘÍSPĚVKY 

 
V roce 2006 byla z rozpočtu Města na agendu příspěvků a grantů vyčleněna částka 6 820 tis. Kč (viz. 
tabulka). Systém příspěvků a grantů se řídí „Zásadami pro poskytování finančních příspěvků z 
rozpočtu města“, které jsou schvalovány zastupitelstvem města. Granty jsou po transformaci 
Výstaviště od roku 2000 rozdělovány v rámci projektu „Jablonec nad Nisou 2000 až 2006“. 
 
  
  

příspěvky z rozpočtu 
města (humanitní odbor) 

čerpání 
(skutečnost k 31. 12. 2006) 

OBLAST (v tis. Kč) (v tis. Kč) 
SPORT 1 335 1 317 
komise příspěvky 1 055 1 037 
JIZERSKÁ o.p.s. 130 130 
SKP Jablonex, Jbc. 150 150 
KULTURA 1 070 1 060 
komise příspěvky 810 800 
Ostatní (údržba kostelních hodin) 30 30 
Ostatní (Galerie MY)  230 230 
HUM. PÉČE  530 530 
komise příspěvky 530 530 
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 385 385 
komise příspěvky 230 230 
Okresní hospodářská komora 100 100 
Speciální škola Jbc. 55 55 
DROGY – prevence 80 70 
komise příspěvky 80 70 
FOND STAROSTY 100 90 
(Fond na reprezentaci Města) 100 70 
PROJEKT  
"Jablonec nad Nisou 2006" 3 220 3 189 

odměna koordinátora 150 150 
propagace 330 330 
akce v zájmu Města 660 660 
akce kultura 530 530 
akce sport 530 499 
OSLAVY města  
(vč. insignií, loga, aj.) 1 020 1 020 

CELKEM za rok 6 820 6 711 
 
 
 
 

FOND NA REPREZENTACI MĚSTA 2006 

 
Zastupitelstvo města v roce 2006 vyčlenilo z rozpočtu města celkem 100 000 Kč lidem, kteří dosáhli 
významného mezinárodního úspěchu na poli kultury nebo sportu a reprezentovali tak město Jablonce 
nad Nisou. Rozděleno a vyčerpáno bylo 70 000 Kč. 
 

Lukáš Bauer 50 000 Kč 2. místo na XX. Zimních olympijských hrách  
–  Turín – závod na 15 km klasickou technikou 

MUDr. Vladimír Nosek 10 000 Kč Zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů světa 
Iveta Zlatníková 2 000 Kč Logo „OSLAV města 2006“ – 3.místo 
Zuzana Peroutková 3 000 Kč Logo „OSLAV města 2006“ – 2. místo 
Štěpán Valecký 5 000 Kč Logo „OSLAV města 2006“ – 1. místo 
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11. ŠKOLSTVÍ  
 
Město Jablonec nad Nisou je zřizovatelem 9 plně organizovaných základních škol, 1 mateřské  školy 
speciální a 1 mateřské školy, která slučuje 17 odloučených pracovišť. Všechny organizace  jsou 
zřizovány jako příspěvkové organizace:  
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY (DÁLE JEN MŠ) 

 
NÁZEV Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Brethová Jana 
SÍDLO Palackého 37 
KONTAKT 483320973 
ZAMĚŘENÍ děti s vadami řeči, a děti s mentálním a tělesným postižením 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 5 726 5 859 6 153 
VÝNOSY 5 729 5 859 6 213 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 367 429 72 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 1 517 1 605 1 692 
 DOTACE A GRANTY 3 845 3 825 4 149 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +3 0 +60 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 53 53 53 
počet pracovníků (přepočtený stav) 17,70 15,35 15,26 
- z toho pedagogických     12,95 10,60 10,48 
- provozních 4,75 4,75 4,78 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• „Speciální MŠ se představuje“ – ukázka práce s dětmi v mateřské škole speciální  
• výstava dětských prací v budově jablonecké radnice 
• „Jízda na koni“ na Nové Vsi v jízdárně p. Kellera 
• vystoupení dětí na velikonočních a vánočních trzích 
• seznámení dětí se středověkou kulturou – Botanicus, Ostrá u Lysé nad Labem 
• „Rozloučení se školáky“ – rozloučení všech dětí se školním rokem 
• lyžařský výcvik 
• plavání všech dětí, včetně dětí s tělesným postižením  
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NÁZEV Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mrklasová Helena 
SÍDLO Uhelná 5 
KONTAKT 483319184 
 
Organizace je sloučeným zařízením původních 17 samostatných MŠ, přičemž jedno odloučené 
pracoviště nabízí péči ve  třídách pro děti s alergickými onemocněními a jedno odloučené pracoviště 
pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Montessori. 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 51 955 54 720 58 137  
VÝNOSY 52 181 54 831 58 754 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 4 951 7 286 7 734 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 12 000 *11 287 *11 420 
 DOTACE A GRANTY 35 230 36 514 39 644 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +226 +111 +617 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 1 196 1 173 1 209 
počet pracovníků (přepočtený stav) 160,78 142,66 145,46 
- z toho pedagogických     95,40 85,61 88,40 
- provozních 65,38 57,05 57,06 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• v deseti MŠ – kroužek AJ 
• ve dvou MŠ – kroužek NJ 
• dětské pěvecké sbory Jablíčko, Sluníčko a Notička 
• v sedmi MŠ - hraní na flétnu 
• v šesti MŠ - kurzy lyžování 
• ve třech MŠ - saunování 
• společné akce spřátelených MŠ – Pochod za duchem Jizerských hor MUHU 
• tradiční akce – všech 17 MŠ - karnevaly, oslavy Vánoc, Velikonoc, pálení čarodějnic, loučení se 
• školáky, návštěvy divadla, výlety, plavání, keramika, dny otevřených dveří spojené s dílnami 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY  (DÁLE JEN ZŠ), JEJICHŽ SOUČÁSTMI JSOU I ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Stehlíková Věra 
SÍDLO Liberecká 26 
KONTAKT 483320777 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 

 2004 2005 2006 
NÁKLADY 22 768 24 221 25 539 
VÝNOSY 22 816 24 352 25 813 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 2 194 2 218 2 269 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA *3 586 *3 969 3 818 
 DOTACE A GRANTY 17 148 18 277 19 726 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
Z toho:  (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +  48 +  131 +  274 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    

* vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 648 661 657 
počet pracovníků (přepočtený stav) 61,24 62,26 63,24 
- z toho pedagogických     42,93 44,32 45,30 
- provozních 18,31 17,94 17,94 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
leden: školní turnaj malých florbalistů 
 beseda a diskuse s novináři MFDnes, Hattricku a Reflexu 
únor: výstava panenek pro UNICEF 
březen: Vítání jara – den v zeleno-žlutém 
duben: Velikonoční trhy – akce školní družiny 
 návštěva dětí z Mexika 
 Týden Země – celoškolní projekt + Týden vody – celotýdenní projekt 1. a 2. tříd 
 návštěva dětí ze spřátelené školy v Bautzenu 
květen: poetické odpoledne – poezie a hudba v podání současných i bývalých žáků 
červen: společná akce školní družiny a pacientů ÚSP – soutěže, hry 
  10. školní akademie 
září:  výjezd sboru Rolnička a dalších žáků do Francie 
 Velká jablonecká – přebor školy v přespolním běhu s překážkami 
říjen:  výjezd do Bautzen – oslava 60. výročí lužicko-srbské školy 
listopad:  noční orientační závod pro žáky, rodiče a zaměstnance školy 
 Mikulášské trhy – akce školní družiny 
prosinec: Mikulášská diskotéka 
 Mikulášské kolečko 
 Vánoční dílna 
 Vánoční koncert Rolničky 
 Mikulášská laťka 
 Vánoční trhy – akce školní družiny 
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Rozmahel Rudolf 
SÍDLO Pasířská 72 
KONTAKT 483319254 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 17 787 20 088 20 154 
VÝNOSY 18 012 20 327 20 500 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 1 135 1 278 1 119 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA *4 685 4 767 5 075 
 DOTACE A GRANTY 12 242 14 282 14 306 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +225 +239 +346 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 532 481 442 
počet pracovníků (přepočtený stav) 45,96 44,49 43,26 
- z toho pedagogických     31,71 31,44 30,71 
- provozních 14,25 13,05 12,55 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• kroužek angličtiny – 1. stupeň 
• keramické kroužky – 1. stupeň 
• výtvarné kroužky – 1. stupeň 
• sportovní kroužky – 1. stupeň 
• počítačové kroužky - 1. stupeň  
• (všechny třídy 2. stupně mají informatiku jako povinně volitelný předmět) 
• sportovní den pro celou školu ke dni dětí 
• školní akademie - červen 
• vánoční besídky pro všechny třídy 
• mikulášská besídka v družině 
• „Kinderiáda“ – sportovní soutěže pro 30 škol z celého Libereckého kraje na školním hřišti - říjen 
• ukázky výcviku dravých ptáků – školní hřiště – všechny třídy 
• Škola v přírodě – 5. třída 
• přebor školy ve skoku vysokém – tělocvična - prosinec 
• sportovní soustředění žáků atletických sportovních tříd – 3x ročně (Sloup, Jizerka, Borovice)  
• sportovní soustředění pro žáky hokejových tříd - červen 
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24  
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Rousová Marcela 
SÍDLO Mozartova 24 
KONTAKT 483704437 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 20 070 23 348 23 812 
VÝNOSY 20 533 23 576 24 407 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 2 017 2 216 2 115 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 4 504 *5 082 5 517 
 DOTACE A GRANTY 14 012 16 358 16 775 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +463 +228 +595 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 619 556 484 
počet pracovníků (přepočtený stav) 56,1 51,82 47,30 
- z toho pedagogických  40,8 36,42 33,70 
- provozních 15,3 15,40 13,60 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
poznáváme cizí země a procvičujeme jazyky 

• zahraniční naučně - poznávací zájezdy – Německo - „vánoce a velikonoce“ v Zitau, Anglie – 
pobyt v rodinách, Itálie – ozdravný pobyt 

• Mexiko - dlouholetá spolupráce DPS Vrabčáci s mexickým pěveckým sborem – výměnné pobyty 
• (podzim 2005 my v Mexiku, duben 2006 Mexičané u nás) 

 
prezentujeme se hudbou 

• účast žáků školy na kulturních a společenských akcích města – DPS Písklata, Vrabčata, 
Vrabčáci 

• (Jablonecký hudební festival, Zpívání pod stromečkem, Adventní koncert, …) 
• pravidelná účast na okresních i krajských přehlídkách (Tříkrálové zpívání, Festival malí 

zpěváčci), 
• nejvýraznější úspěch – DPS Vrabčata zlaté pásmo v krajské přehlídce 

 
reprezentujeme ve sportu  

• žáci školy patří již několik let mezi nejlepší v okrese v atletice, kopané, orientačním běhu,  
• dívky ve volejbalu (v kraji 2. místo), basketbalu (v kraji 3. místo), gymnastice (v kraji 2. místo), 
• chlapci ve sjezdovém lyžování (v kraji 3. místo)  
• nejmenší fotbalisté zvítězili v krajském finále prestižního turnaje MC Donald‘ Cupu v Liberci 
• pro děti z celého okresu jsme v rámci grantového projektu „Víkendy na laně“ zorganizovali 

soutěžev netradičních sportech 
• besedujeme se zajímavými osobnostmi aneb netradiční práce s informacemi v praxi   
• žáci školy se pří vyhlašování nejlepších sportovců na jablonecké radnici měli možnost seznámit s 

výraznými osobnostmi ještě československého sportu – atletem Karlem Kolářem, lyžařem a 
olympijským medailistou Pavlem Bencem a reprezentantem v kopané Milanem Fukalem, kteří jim 
předávali ceny 
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• beseda – pro žáky fotbalových tříd proběhla jedna beseda s hráči FK Jablonec 97 - Jozefem 
Weberem, Davidem Lafetou a Milanem Fukalem  

 
pomáháme 

• dlouholetá spolupráce žáků školy s útulkem Dášenka v Luňanech 
• opakovaná účast při úklidu Jizerských hor 
• pomoc občanskému sdružení Svítání – sbírka dárků a hraček (hypoterapie)    
• příprava budoucích žáků na vstup do 1. třídy – projekt „Veselá školička“ 

 
těšíme se ze studijních úspěchů 

• celostátně úspěšní byli naši žáci tradičně ve fyzikální korespondenční soutěži „fyz IQ“    
• v krajských soutěžích – matematika, anglický jazyk, fyzika, literární část „Evropa ve škole“, 

recitace 
• „Dětská scéna“, DPS Vrabčata a Písklata, „Zpěváčci 2006“ 

 
hodnotíme …. 

• každoročně v červnu – v obřadní síni jablonecké radnice a v Senátu ČR v Praze   
• (náplň – rozloučení s devátými třídami, vyhodnocení žáků s nejlepšími studijními výsledky – 

spojeno 
• s vyhlídkovým letem, vyhlášení celoročních sportovních aktivit ve škole) 
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15  
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Mlejnek Lubomír  
SÍDLO Pivovarská 15 
KONTAKT 483710859 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 10 035 10 507 11 649 
VÝNOSY 10 066 10 591 11 649 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 649 674 803 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 1 682 *1 913 1 742 
 DOTACE A GRANTY 7 735 8 254 9 104 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +31 +84 0 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 2004 2005 2006 
počet dětí 265 265 250 
počet pracovníků (přepočtený stav) 25,5 26,29 26,53 
- z toho pedagogických     18,1 18,66 18,90 
- provozních 7,4 7,63 7,63 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• při škole pracovalo 15 zájmových kroužků, vč. kroužku angličtiny pro žáky od 1. třídy 
• skupina dětí ze školní družiny se zapojila do projektu UNICEF „Vyrob panenku, zachráníš život“ 
• žáci 4. třídy zahráli divadlo pro veřejnost 
• žáci 3. třídy vystoupili s kulturním programem pro seniory v Domově důchodců v Pasekách 
• škola třídí odpad ve spolupráci s firmou EKOKOM 
• v prostorách školní družiny byla pořádána zájmová odpoledne s řadou tvořivých činností              

(např. Podzimní dílna, Čertoviny, Velikonoční trhy, …) 
• současní i bývalí žáci školy, učitelé a rodiče se vydali na podzimní výlet do Oldřichova v Hájích a 
• v březnu na běžkách do Jizerských hor 
• v červnu byl uspořádán již XII. ročník školní olympiády 
• žáci se úspěšně zapojili do sportovní soutěže „Liberecko bez předsudků“, kde získali celkem        

16 diplomů 
• škola získala finanční podporu pro své dva projekty – z Evropských sociálních fondů na zkvalitnění 

výuky a z MŠMT na tvorbu interaktivních výukových aplikací  
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216  
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Hozda Vladimír 
SÍDLO Rychnovská 216 
KONTAKT 483302140 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 11 508 12 628 13 549 
VÝNOSY 11 726 12 696 13 550 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 782 768 975 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA *2 639 2 477 2 512 
 DOTACE A GRANTY 8 679 9 451 10 063 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +218 +68 +1 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 293 280 278 
počet pracovníků (přepočtený stav) 32,12 31,94 32,06 
- z toho pedagogických     21,41 18,00 20,76 
- provozních 10,71 13,94 11,30 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• kroužky - anglický jazyk zejména pro mladší žáky (1. stupeň) 
• 3 kroužky keramiky – zde žáci vyrábějí předměty k různým výročím a příležitostem 
• malování na hedvábí – dobročinné akce, aukce 
• ruční práce 
• jóga, sportovní 
• hra na flétnu, hudební atd.  
• výpočetní technika – 1 kroužek 
• pořádány jsou prodejní výstavy  
• „Diskomaraton“ – sportovní akce školní družiny  
 
leden: „Sportovní den“ – sáňkování, bruslení, lyžování 
 Den otevřených dveří spojený s předzápisem do prvních tříd 
únor: karneval pro děti 
duben: pálení čarodějnic – akce pro žáky a rodiče 
červen:  celodenní cvičení v přírodě 
 vítání prvňáčků a rozloučení s žáky 9. třídy 
 loučení se školním rokem - ve spolupráci se SRPDŠ 
 
 
 
 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 50

 
NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Saal Tomáš 
SÍDLO Arbesova 30 
KONTAKT 483704717 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 17 674 17 452 18 895 
VÝNOSY 17 797 17 559 18 952 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 1 795 1 562 1 654 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA *3 657 *3 250 3 724 
 DOTACE A GRANTY 12 475 12 829 13 574 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +123 +107 +57 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 448 446 426 
počet pracovníků (přepočtený stav) 41,60 41,81 40,77 
- z toho pedagogických     28,55 28,88 27,95 
- provozních 13,05 12,93 12,82 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• vánoční prodejní trhy spojené s dílnou a posezením s rodiči našich žáků 
• den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků (rodiče se účastní vybraných hodin vyučování u svých 

dětí) 
• zimní olympiáda dětí školní družiny 
• karneval pro děti školní družiny 
• masopustní průvod pořádaný dětmi 9. tříd 
• výstava pro veřejnost ke Dni Země 
• Ekoden spojený s módní přehlídkou (oděvy z ekologických materiálů) 
• cesta pohádkovým lesem 
• akademie – loučení s žáky 9. tříd 
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NÁZEV Základní škola Jablonec n. Nis. – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Hubrtová Irena 
SÍDLO Pod Vodárnou 10 
KONTAKT 483305317 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 8 975 9 787 10 168 
VÝNOSY 9 062 9 901 10 440 
Z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 822 843 710 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 2 033 2 110 *2 444 
 DOTACE A GRANTY 6 207 6 948  7 532 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +87 +114 +272 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 219 208 208 
počet pracovníků (přepočtený stav) 22,24 22,74 22,77 
- z toho pedagogických     15,66 15,13 15,51 
- provozních 6,58 7,61 7,26 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 6. ročníku, využívání vzdělávacích výukových 

programů pro 1. ročník 
• zájmové vyučování anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, povinná výuka cizího jazyka od 3. ročníku 
• nabídka 15 zájmových kroužků (keramika, výtvarný a přírodovědný kroužek, sportovní hry, 

návštěvy 
• posilovny v Městské hale, kytara, flétna, pozorování hvězd, atd.)  
• pravidelné tradiční lidové akce - vánoční a velikonoční trhy, dílny, maškarní karneval, čarodějnice, 
• sportovní a dětský den ve spolupráci se SRPDŠ 
• dny otevřených dveří pro rodiče i veřejnost, informace o dění ve škole na www.zsrynovice.cz 
• charitativní akce - vystoupené v nemocnici v Jablonci n. N. a výzdoba výtvarnými pracemi, 
• spolupráce se sdružením CHRPA  - prodej magnetek se zvířecími motivy na podporu 

hyporehabilitační přípravy koní pro handicapované lidi, spolupráce se sdružením „Život dětem“ – 
finance pro nemocnice ČR. Adopce na dálku – čtvrtým rokem přispíváme na vzdělávání indické 
dívky 

• Projekty: Tajemná komnata EU – regionální kolo 
• Jizerky za humny – Správa CHKO Jizerské hory – vítězný projekt 
• SIPVZ – modernizace výpočetní techniky – interaktivní tabule   
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Kačer Aleš 
SÍDLO 5. května 76 
KONTAKT 483346280 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 12 054 12 988 14 089 
VÝNOSY 12 073 12 993 14 101 
Z toho:  
  VLASTNÍ VÝNOSY 609 685 550 

 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 2 393 2 535 2 866 
 DOTACE A GRANTY *9 121 9 773 10 685 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +19 +5 +12 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
*  vč. investiční dotace 
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 310 307 315 
počet pracovníků (přepočtený stav) 33,14 32,97 34,57 
- z toho pedagogických     22,76 23,17 24,77 
- provozních 10,38 9,80 9,80 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
Projektové dny :   

• Jablonec – moje město 
• Harrachov – dřevařský průmysl 
• Patříme do evropské unie 
• Naučná stezka – Jizerské hory   

Sportovní odpoledne : 
• školní olympiáda 
• kdo z koho (žáci versus učitelé) 

Akce pro rodiče a žáky : 
• keramická dílna 
• udělej si sám  
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NÁZEV Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL Mgr. Chrpa Vladimír 
SÍDLO Na Šumavě 43 
KONTAKT 483369221 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 19 609 19 319 20 570 
VÝNOSY 20 145 19 443 20 705 
Z toho:  
  VLASTNÍ VÝNOSY   2 191   1 569   1 490 

 PŘÍSPĚVEK MĚSTA   3 911   4 050   4 411 
 DOTACE A GRANTY 14 043 13 824 14 804 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 Z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA +  536   + 124   + 135 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ    
 
 
Ostatní ukazatele : 
 
 2004 2005 2006 
počet dětí 495 479 474 
počet pracovníků (přepočtený stav) 48,72 45,57 46,58 
- z toho pedagogických     33,86 31,59 32,19 
- provozních 14,86 13,98 14,39 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
• 17 zájmových kroužků pro žáky (6 jazykových, 6 pohybových, 2 výtvarné, 1 hudební a 2 naučné)  
• zimní a letní dvoudenní olympijské hry 
• červen - pořádání vodáckého výcviku žáků 6. a 8. tříd na Malé Skále 
• ŠD podzimní Hallowen a zahradní slavnost pro žáky a rodiče 
• červen - školní akademie „Šumiáda“ v Městském divadle v Jablonci nad Nisou 
• vánoční dílna pro žáky (listopad), na březen jsou plánovány Velikonoční dílny   
• jako jediná z jabloneckých škol se ZŠ zapojila do projektu Minimalizace šikany 
• dotazníkové šetření mezi rodiči a žáky školy týkající se spokojenosti s fungováním školy 
• vzdělávání pedagogických pracovníků v maximální míře, velká část pedagogického sboru si 

doplňuje  vzdělání v oblasti studia cizích jazyků a počítačové gramotnosti 
• v r. 2006 se konala dvě výjezdní zasedání všech pedag. pracovníků – tvorba vlastního Školního 

vzdělávacího programu   
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HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÝMI PROŠLA OBLAST ŠKOLSTVÍ V ROCE 2006: 

 
Celý rok 2006 byl ovlivněn přijetím nového Správního řádu, který vstoupil v platnost  1. 1. 2006 a v 
několika oblastech se přímo dotkl i školství. V oblasti údržby majetku byly realizovány rozsáhlé 
rekonstrukce objektů ZŠ Mozartova, ZŠ Kokonín a ZŠ Na Šumavě.   
V září roku 2006 se podařilo otevřít v ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76 první třídu se vzdělávacím 
programem Montessori. Vedle této třídy bylo otevřeno 16 běžných prvních tříd.   
 
Počet  otevřených prvních tříd ve  školním roce  2006/2007: 
 
ZŠ Liberecká 26 3 3 
ZŠ 5. května 76 2 2 
ZŠ Na Šumavě 43 3 2 
ZŠ Pasířská 72 2 2 
ZŠ Mozartova 24 2 2 
ZŠ Pivovarská 15 1 1 
ZŠ Rychnovská 215, Janáčkova 42 2 2 
ZŠ Arbesova 30 2 2 
ZŠ Pod Vodárnou 10 1 1 
 
I přes skutečnost, že byla otevřena jedna první třída navíc, nadále klesal celkový počet žáků v 
jabloneckých základních školách. Průměrná naplněnost tříd zůstala díky realizovaným optimalizačním 
krokům v předchozích letech na velmi slušné úrovni. 
 
 
Úbytek žáků na základních školách v letech 2004 – 2006 
 
Školní rok 2004/05 2005/06 2006/2007 
Počet žáků v  1. třídách 362 402 361 
Počet 1. tříd 15 18 17 
Počet tříd celkem 163 158 157 
Počet žáků celkem 3 831 3 683 3 534 
Roční úbytek žáků  -191 -148 - 149 
Průměrný počet žáků na třídu 23,50 23,31 22,51 
 
 
Naplněnost ZŠ v Jablonci nad Nisou ve školním roce 2006 - 2007 
 

Škola Kapacita 
Školy 

Počet 
žáků 

Počet 
Tříd 

Průměr 
žáků 
na třídu 

Procento 
naplnění 
školy 

ZŠ Liberecká 26, Jbc 700 657 27 24,33 94 
ZŠ 5. května 76, Jbc  500 315 17 18,53 63 
ZŠ Na Šumavě 43, Jbc 700 474 20 23,70 68 
ZŠ Pasířská 72, Jbc 720 442 19 23,26 61 
ZŠ Mozartova 24, Jbc 900 484 23 21,04 54 
ZŠ Pivovarská 15, Jbc 280 250 11 22,73 89 
ZŠ Rychnovská 216, Jbc-Kokonín 420 278 14 19,86 66 
ZŠ Arbesova 30, Jbc 560 426 17 25,06 76 
ZŠ Pod Vodárnou 10, Jbc-Rýnovice 270 208 9 23,11 77 
Celkem 5 050 3 534 157 22,51 70 
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K žádným dramatickým změnám nedošlo ani v oblasti předškolního vzdělávání. 
Naplněnost MŠ v Jablonci nad Nisou byla ve školním roce 2005 – 2006 srovnatelná s předchozími 
roky. V MŠ  speciální bylo zapsáno 53  a  v MŠ Uhelná  1 173 - leden až srpen, 1.209 dětí - září až 
prosinec. Právní subjekt MŠ Uhelná nadále fungoval se 17 odloučenými pracovišti, v říjnu 2006 ZM 
města schválilo osamostatnění odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkova ke dni 1.1.2008. V 
odloučeném pracovišti MŠ Lovecká a MŠ 28. října byly realizovány rozsáhlé rekonstrukce školních 
jídelen.   
 
 
Výdaje města Jablonce nad Nisou na školství v letech 2002- 2006 (v tis. Kč) 
 
 2004 2005 2006 
Předškolní zařízení – OH 13 517 12 636 13 112 
Základní školy – OH 30 229 30 152 32 082 
CELKEM 43 746 42 788 45 194 
 
Údaje jsou vč. investiční dotace 
 
 
Poznámka: 
Školství je v současné době ze strany města financováno ze dvou kapitol z kapitoly odboru 
humanitního a z kapitoly odboru správy majetku (odd. hospodářské správy), které zabezpečuje opravy 
a údržbu školských objektů. Tyto finanční prostředky nejsou v tabulce uvedeny. 
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12. CESTOVNÍ RUCH 
 
Pro podporu a rozvoj cestovního ruchu ve městě vzniklo v Jablonci nad Nisou v roce 1996 informační 
centrum v přízemí budovy radnice. Náplní jeho práce je propagace a podpora rozvoje cestovního 
ruchu ve městě, tj. především propagace města na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, vydávání 
propagačního materiálu o Jablonci a okolí a práce informačního centra tj. poskytování informací o 
ubytování, stravování, tlumočnických a průvodcovských službách, kulturních a sportovních akcích, 
dále informace o jízdních (MHD, ČSAD, ČD) a letových řádech (ČSA), informace o službách, firmách, 
institucích a turistických zajímavostech, zajišťování exkurzí, předprodej vstupenek na kulturní a 
sportovní akce, prodej knih, map, průvodců, suvenýrů, katalogů, telefonních karet, jízdenek MHD, 
pohlednic atd.    
 
 
z rozpočtu města v roce 
2006 na činnost IC 

2.995 tis. Kč 

vydaný propagační materiál Kniha „Stručný průvodce sedmi stoletími města“, průvodce městem, 
katalog stravování, soubor historických pohlednic města, leporelo 
„Rozhledny Jizerských hor“, nástěnný kalendář „Jablonec nad Nisou a 
jeho okolí – J. V. Schejbal“. Ve spolupráci se Svazkem obcí Jizerské 
hory vydalo Zimní turistické noviny a Zimní lyžařskou mapu Jizerských 
hor. 

veletrhy a výstavy  
 Holiday World Praha, Region Tour Brno, Vakantie Utrecht, Vacances 

Brusel, CBR Mnichov, TS Poznaň, TUC Lipsko,  Tourtec Jelení Hora, 
Euroregiontour Jablonec nad Nisou 

inzerce v publikacích  COT Business, TIM, České listy, iDnes, Deníky Bohemia 
získané finanční prostředky 18 tis. Kč příspěvky inzerentů do katalogu stravování 

165 tis. Kč inzerce v knize „Stručný průvodce sedmi stoletími města“ 
 
 
 
 
Statistika návštěvnosti IC 2006 
 
 
          
leden 2 488         
únor 3 830         
březen 4 356         
duben 4 125         
květen 4 468         
červen 4 121         
červenec 5 470         
srpen 6 457         
září 5 329         
říjen 2 113         
listopad 2 682         
prosinec 3 936         

celkem 49 375         
          

 

Návštěvnost IC v roce 2006
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13. ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM   
 
 
NÁZEV Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 
ŘEDITEL Ing. Marta Procházková 
SÍDLO Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT 483 311 281, e-mail: info@eurocentrumjablonec.cz 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč):  
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 6 114 13 686 25 095 
VÝNOSY 6 145 13 806 25 280 
 z toho:   VLASTNÍ VÝNOSY 2 920 7 037 13 524 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 2 846 6 343 10 899 
 GRANTY MĚSTA 379 426      857 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 (+) ZISK / (-) ZTRÁTA 31      120     185 
Z toho:  ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ 0         0        0 
údaje jsou bez DPH 
údaje za rok 2006 jsou předběžné, konečná čísla budou známa až po vypracování daňového přiznání 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet pracovníků 8 23 32 
počet představení 29 1 293 1 438 
průměrná cena vstupenky 96 77 79 
počet návštěvníků 3 919 45 636 74 608 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
Rok 2006 byl obdobím dokončení rekonstrukce areálu bývalého Výstaviště. V březnu 2006 zahájila 
provoz nová budova Centra obchodní spolupráce a v září byl otevřen rekonstruovaný Výstavní pavilon 
s Klubem Na Rampě a Letní scéna. Rok 2006 byl zároveň rokem oslav významných výročí města, na 
jejichž organizaci se Eurocentrum významně podílelo.  
 
Výše uvedená čísla zahrnují výsledky obou středisek společnosti Eurocentrum.  
 
Středisko Kina zaznamenalo zvýšení tržeb proti předchozímu období, neboť v roce 2006 byl na 
filmový trh uveden vysoký počet nových a velmi úspěšných titulů: Rafťáci, Účastníci zájezdu, Doba 
ledová 2, Šifra mistra Leonarda, Jak se krotí krokodýli, Piráti z Karibiku, Kráska v nesnázích, Prachy 
dělaj člověka, Rock podvraťáků a Letopisy Narnie. 
  
Středisko Eurocentrum bylo v roce 2006 organizátorem městských slavností, koordinátorem akcí 
projektu „Jablonec nad Nisou 2006“, organizátorem veletrhů Euroregion Tour 2006 , Euroregion Sport 
a Euroregion AMOS, organizátorem výstavy Průmyslová současnost Jablonecka, taneční dílny s 
názvem Léto tančí a hudební akce Posvícení v modrém . Mezi velmi úspěšné patřily koncerty Vlasty 
Redla a skupiny J.A.R.  
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NÁZEV Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace města 
ŘEDITEL Mgr. Zbyněk Duda 
SÍDLO Dolní nám. 1, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT 483 310 951, e-mail: reditel@knihovna.mestojablonec.cz 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 7 466 8 027 8 172 
VÝNOSY 8 002 8 003 8 147 
 z toho:  
  VLASTNÍ VÝNOSY *   1 244 985 954 

 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 5 818 5 980 6 265 
 DOTACE A GRANTY 940 1 038 928 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA *     536 -24 -25 

 ZTRÁTA VE VÝŠI 
ODPISŮ 0 80 79 

 
*oproti jiným letům  je pozitivně ovlivněno proúčtováním investičního fondu p.o. do výnosů ve  
  výši jeho nekrytí finančními prostředky (v souladu se zák. úpravou) 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
přepočtený počet 
pracovníků 20,75 22,20 20,91 

celkový počet návštěvníků 79 505 72 814 62 292 
počet nakoupených knih 4 848 4 994 5 180 
počet vypůjčených knih 243 631 253 176 248 850 
počet čtenářů celkem 4 361 4 038 3 962 
- z toho dětí 1 116 1 054 996 
kulturně-výchovné akce 467 377 241 
 
 
Zajímavé akce loňského roku jednou větou: 
 
LEDEN Alpy francouzské a švýcarské ( cestopisná beseda), Adoptuj panenku (projekt 

UNICEF) 
ÚNOR Knihotoč (výměna neregistrovaných knih), Nápady pro jaro ( posezení pro maminky na 

MD), Západ USA ( cestopisná beseda), Sekce Downův syndrom ( komponovaný 
pořad) 

BŘEZEN Město na Nise (soutěž), Večer poezie s Martinem Trdlou, Internet a veřejná správa 
(přednáška), Jak pracovat se systémem Clavius (školení),Setkání se Simonou 
Monyovou, Noc s Andersenem ( večer pro děti)  

DUBEN Setkání s Pavlem Bryzcem, Leporela ( posezení pro maminky na MD) 
KVĚTEN Němečtí regionální autoři do r. 1945 ( přednáška), Dobrý den v knihovně ( projekt na 

výzdobu knihovny), ZoomText 9 ( školení pro slabozraké) 
ČERVEN Setkání s Luďkem Stínilem, Tipy na léto ( posezení pro maminky na MD), Jablonecký 

štrůdl ( filmová soutěž), Příběh o Sunnym ( Klub Downova syndromu), Bizon ( školení 
pro slabozraké)  

ČERVENEC Čtěte s námi ( čtení pro veřejnost, ČSŽ) 
SRPEN Čtěte s námi ( čtení pro veřejnost, ČSŽ) 
ZÁŘÍ Den památek ( promítání filmů, soutěžní kvíz, pohádkové stanoviště) 
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ŘÍJEN VŘSČ ( čtenářský maratón), Sopky a hory severozápadu USA ( cestopisná beseda), 

Dášenka+Horor v české pohádce (divadelní představení), Papírový svět ( výtvarné 
dílny), Jak pracovat s katalogem ( školení), Ankety a křížovky k Týdnu knihoven, Právo 
rozhodnout ( autorské čtení P. Kerdy), Maminko, prosím tě, nepij! ( autorské čtení K. 
Havlové), Harmonie člověka ( o metodě samouzdravování) 

LISTOPAD Namíbie ( cestopisná beseda), Doteky Indie ( program Centra pro Védská studia) 
PROSINEC Setkání s Klárou Hoffmannovou-Pospíšilovou, Jablonec – město plné překvapení        ( 

literární soutěž), Krakonoš v literatuře ( přednáška), Vánoční večer s Ambrosií 
 
 
MĚSÍČNĚ Hudební besedy V. Štrynclové, O historii Jablonce n.N. s V. Vostřákem, Promítání pro 

veřejnost 
 
 
VÝSTAVY Fotografie z Nového Zélandu a Tibetu Pavla Grosmana, Pohledy z Jizerských hor 

Hany Procházkové, Z národních parků USA Miroslava Demla, Zima blízká i vzdálená 
Tomáše Oravce 
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NÁZEV Městské divadlo o.p.s. Jablonec nad Nisou 
PRÁVNÍ FORMA Obecně prospěšná společnost 
ŘEDITEL Mgr. Pavel Žur 
SÍDLO Liberecká 5, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT 483 310 064, e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 16 930 16 080 17 525 
VÝNOSY 15 749 15 212 17 796 
 z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY 9 160 8 172 8 789 
  PŘÍSPĚVEK MĚSTA 6 500 6 935 8 761 
 DOTACE A GRANTY     89    105   246 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    

 z toho: (+) ZISK / (-) 
ZTRÁTA - 1 181 -   868   271 

 ZTRÁTA VE 
VÝŠI ODPISŮ 1 276 1 271 1 022 

údaje za rok 2006 jsou předběžné, konečná čísla budou známa až po ukončení auditu 
 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
POČET PRACOVNÍKŮ 13,5 14 15 
POČET PŘEDSTAVENÍ CELKEM 205 197 186 
- večerní představení 109 102 87 
- dětská představení 11 11 10 
- školní představení 85 84 79 
- kostel sv. Anny   10 
AGENTÁŽNÍ AKCE 1 4 4 
PRONÁJMY    
- nekomerční pronájem 35 28 19 
- komerční pronájem 5 3 3 
PRŮMĚRNÁ CENA VSTUPENKY    
- večerní představení 147 148 187 
- dětská odpolední představení 55 56 55 
- školní představení 30 38 40 
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM 86 392 76 949 84 458 
- večerní představení 40 099 35 151 31 483 
- dětská odpolední představení 3 745 3 472 2 757 
- školní představení 29 470 25 940 24 031 
- agentážní akce 480 2 000 2 000 
- nekomerční pronájem 13 078 10 386 11 000 
- kostel sv. Anny   13 187 
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Události v roce 2006: 
 
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou nabídlo i v roce  2006  svým návštěvníkům kvalitní divadelní 
tvorbu z produkce předních českých, především pražských scén. Celkem se tu v uplynulém roce 
odehrálo 212 představení. 
 
Kromě známých hereckých tváří – J. Bohdalová,  Ivana Chýlková, Chantal Poulain, J. Langmajer, N. 
Divíšková, K. Heřmánek, S. Zindulka, se na prknech zdejšího divadla uskutečnila i celá řada koncertů. 
V rámci Mozartovského projektu tu  například jako v jednom z mála českých měst vystoupila pěvkyně 
světového renomé – Dagmar Pecková, již tradičně se tu představila i stálice naší popové scény Lucie 
Bílá.   
 
Vedle představení profesionálních divadel a souborů klade vedení divadla rovněž velký důraz na 
projekty amatérské scény, kterým dává velký prostor. Jedná se  například o přehlídky dětského 
sborového zpěvu (Tříkrálové zpívání, Jablonecký hudební festival),  tance (Podzimní fantazie, 
Celostátní taneční přehlídka výrazového tance a pohybového divadla), taneční školy a školní 
akademie. Nezapomíná však ani na uměleckou produkci pro menšinové skupiny – Týden seniorů 
nebo Společně nejen na jevišti (projekt pro handicapované umělce).  
 
Kromě programové nabídky nabízí jablonecké divadlo také pravidelné výstavy ve foyer, kde v loňském 
roce proběhla řada zajímavých expozic ( Úsměvy Jiřího Stivína, Afrika Heleny Houdové, Absolventské 
práce SUPŠ, jubilejní výstava MUDr. Jiřího Šnajdra, sochy nevidomých sochařů v rámci projektu 
Společně, divadelní svět Jany Kaplanové či výstava nejvzácnějších exponátů známého sběratele 
autogramů Michala Polmana).  
 
V loňském roce tu byla také zahájena tradice divadelního plesu, který byl považován za vrchol 
společenské sezóny. 
 
Od loňského září zajišťuje jablonecké divadlo rovněž programy a výstavy v kostele sv. Anny, kde 
proběhla celá řada koncertů klasické hudby, výstava M. Hybnerové, V. Komárka či největší expozice 
historických betlémů v poválečných dějinách města.   
 
Divadlo a kostel sv. Anny navštívilo za uplynulý rok 84.458 diváků, z toho 24.031 jich zhlédlo školní 
představení pro děti. 
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NÁZEV SPORT Jablonec nad Nisou 
PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 
JEDNATEL Ing. Vladislav Veselý  
SÍDLO U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT 483 318 948, e-mail: company@sportjablonec.cz 
 
 
 
 

FINANČNÍ UKAZATELE (V TIS. KČ): 

 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 18 641 19 846 21 343 
VÝNOSY 18 774 19 852 21 480 
 z toho:  VLASTNÍ VÝNOSY    6 084   6 897 8 558 
 PŘÍSPĚVEK MĚSTA  **12 672 12 935 13 122 
 DOTACE A GRANTY        18        20 8 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA    133        6 137 

 ZTRÁTA VE VÝŠI 
ODPISŮ 0 0  

* uveden součet dotace Města + úhrady za služby od Města 
**včetně účelových investičních dotací 
 
 
 
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK 

 
 
MĚSTSKÁ HALA U PŘEHRADY 
 
Městská hala může nabídnout veřejnosti hrací plochu o rozměrech 1.723 m2, kterou lze rozdělit 
pomocí tří elektricky ovládaných opon na čtyři samostatné sály (kurty) o velikosti 25x16 m. Na své si 
přijdou fanoušci odbíjené, košíkové, házené, florbalu, sálové kopané a fotbalu; hala je víceúčelová a 
nabízí se celá řada dalších možností na její využití včetně výstav nebo koncertů. 
 
PARAMETRY MĚSTSKÉ HALY 
 
Hrací plocha celé haly 64 m x 26 m (4. kurt je dlouhý 28 m) 
Rozměry jednotlivého kurtu 26 m (4. kurt 28 m) x 16 m 
Výška haly 11 m 
Počet sedaček včetně výsuvných 680 
Kapacita sedících a stojících diváků na ochozech 2.100 
 
 
ATLETICKÁ HALA NA STŘELNICI 
 
Krytá hala slouží celoročnímu provozování atletiky. Ovál má dvě zatáčky a celkovou délku 300 m, z 
toho 100 m, respektive 110 m s posuvným startem a je tvořen šestidráhou pro hladké i překážkové 
sprinty. Povrch haly je tvořen unikátní hmotou Japex. V Jablonecké hale bylo v minulosti vytvořeno 
několik světových rekordů. Kromě dráhy pro běhy hala obsahuje i dva dálkařské (trojskokanské) 
sektory, dva koulařské sektory, jeden sektor pro tyčku a jeden pro trénink vrhů (síť). 
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ATLETICKÝ STADION STŘELNICE 
 
Atletický stadion je jedním z nejmodernějších v České republice. Dokončen byl na podzim roku 2004. 
Může se pyšnit osmidráhou s povrchem polytan a všemi potřebnými sektory. Pro pořádání závodů 
jsou k dispozici moderně řešené rozvody datových sítí. Velkou výhodou je jeho přimknutí ke kryté 
atletické hale, což umožňuje vynikající tréninkové podmínky za jakéhokoliv počasí. Kapacita tribuny 
činí 1200 diváků, společně s oválem cca 2000 diváků. 
 
FOTBALOVÝ STADION STŘELNICE 
 
Kapacita stadionu po dokončení tribuny Východ bude činit cca 6280 diváků, rozptýlených na třech 
krytých tribunách určených k sezení. Jižní tribuna byla slavnostně otevřena na podzim 2004, otevření 
Východní tribuny je plánováno na jaro 2006. Trávník fotbalového hřiště je vyhřívaný (plynové topení), 
což i přes nepříznivé klimatické podmínky umožňuje kvalitní podmínky pro zápasy. Umělé osvětlení, 
které bylo zprovozněno v roce 2003, zajišťují 4 stožáry se 178 světlomety. Na fotbalovém stadionu 
hraje I. Gambrinus ligu jablonecký fotbalový klub FK Jablonec 97. 
 
MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION 
 
Kromě 2. ligy ledního hokeje mužstva dospělých kategorie A zde funguje juniorský hokejový tým a 
přibližně 250 dětí hraje v 10 mládežnických týmech. Kapacita haly činí 1500 diváků, třikrát týdně 
probíhá bruslení veřejnosti. Sezóna zimního stadionu začíná v září a končí v březnu. Ledová plocha 
má rozměry 58 x 26 m (je to speciálně zmenšená plocha s kanadskými parametry). 
 
 

 
VYBRANÉ AKCE NA JEDNOTLIVÝCH SPORTOVIŠTÍCH V ROCE 2006 

 
MĚSTSKÁ HALA U PŘEHRADY 
 
Aerobik show tři mistři světa v jednom  
Aerobik and fitness cup  celorepublikový závod 
Česko - Rusko volejbalový zápas reprezentace mužů před odletem na MS 
Zemská regionální liga diskodance mistrovské závody  
Mezinárodní turnaj americký fotbal halový mezinárodní turnaj 
Jablonecká laťka mezinárodní závody ve skoku do výšky mužů 
  
  
ATLETICKÝ STADION A HALA NA STŘELNICI  
 
Mladá Evropa mezinárodní atletické závody mládeže 
Jablonecká hala mezinárodní atletické závody 
 
 
FOTBALOVÝ STADION NA STŘELNICI 
 
Česko - Kostarika mezistátní fotbalový zápas 
Česko – Bosna a Hercegovina barážové utkání reprezentací U 21 
Gambrinus liga nejvyšší fotbalová soutěž 
 
 
MĚSTSKÝ ZIMNÍ STADION 
 
Zápasy 2. ligy ledního hokeje  
veřejné bruslení 3 x týdně pravidelné bruslení pro veřejnost 
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NÁZEV Plavecký bazén Jablonec n.N., o.p.s. 
PRÁVNÍ FORMA Obecně prospěšná společnost 
ŘEDITEL Michalis Musulis 
SÍDLO Svatopluka Čecha 4204, Jablonec n. N. 
KONTAKT 483 319 328, e-mail: bazenjbc@quick.cz 
 
 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
NÁKLADY 14 763 14 678 15 977 
VÝNOSY 14 043 13 855 14 912 
 z toho:  
  VLASTNÍ VÝNOSY 12 543 11 355 11 612 

 PŘÍSPĚVEK MĚSTA 1 500 2 500 3 300 
 DOTACE A GRANTY 0 0 0 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ    
 z toho: (+) ZISK / (-) ZTRÁTA -720 -823 -1 065 
 ZTRÁTA VE VÝŠI ODPISŮ -506 -485 -476 
 
 
Ostatní ukazatele: 
 
 2004 2005 2006 
počet pracovníků 29 29 29 
průměrná cena vstupenky 68,3 67,50  
počet návštěvníků 168 000 155 351 140 619 
počet závodníků - sport.oddíly 60 000 60 000 65 000 
 
 
 
Nová nabídka vodních atrakcí a další vybavení 
 
• dravá řeka - široký vodní kanál ve tvaru osmy, kde zrychlovací čerpadla vytvářejí silný proud 
• vlnobití - kruhový bazén o průměru 6 m, plastová koule uprostřed svým pohybem vytváří vlny 

vysoké až 30 cm. 
• podvodní masáže, masážní lavice, vzduchovače, chrliče vody 
• žlutý tobogan o délce 88 m a červený tobogan o délce 56 m s prudkým sjezdem a kamerovým 

systémem kontroly dojezdu 
• 2 vířivky - každá pro 8 -10 lidí 
• 2 parní komory – každá pro přibližně 20 osob, s ochlazovacími bazénky 
• 2 samostatné sauny - každá pro cca 8 osob, možnost nastavení různých teplot (muži, ženy, děti), 

odpočinková část, lehárna se sedmi lůžky, drobné občerstvení 
• šatny - celková kapacita šaten je 340-350 osob, uzamykání šatních skříněk pomocí elektronických 

čipových „hodinek“, které návštěvníci získají u pokladny proti záloze 200 Kč. 
• bezbariérový vstup a zázemí pro vozíčkáře - zvláštní vstup mimo vstupní turnikety, samostatné 

WC, umyvárna, šatna, mobilní zařízení pro spuštění vozíčkáře do bazénu 
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NÁZEV Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL MUDr. Vít Němeček  
HLAVNÍ SESTRA Bc. Jitka Řehořová 
NÁMĚSTEK HTS Ing. Milan Trpišovský, MBA 
SÍDLO Nemocniční 15,  466 60 Jablonec nad Nisou 
KONTAKT 483 345 111, e-mail: reditelstvi@nemjbc.cz, www.nemjbc.cz� 
 

 
 
 
 

„Zdraví a spokojenost pro každého“ 
 

Nemocnice v Jablonci nad Nisou je kvalitním zdravotnickým zařízením, které 
poskytuje široké spektrum zdravotnických služeb v 16 oborech. Nemocnice 
poskytuje a organizuje léčebnou preventivní péči, ambulantní péči, lůžkovou 
základní a speciální diagnostickou léčebnou péči. Dále nemocnice zajišťuje 
výchovu a další vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví.  
 
 

Počet lůžek 377 
Počet zaměstnanců 675 
Z toho lékařů 94 

 
Přehled oddělení: 
 
Lékařská oddělení   

Název Primář (vedoucí) Vrchní sestra 
/fyzioterapeut 

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Irena Petráková 
Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová 
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Alena Drašnarová Ivana Krtičková 
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová 
Gynekologie a porodnice  MUDr. Bohumil Svoboda Renata Sýkorová 
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Dana Ježková 
Interna MUDr. Ivo Jörg Jaroslava Benešová 
Onkologie  MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová 
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší 
Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová 
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Jaroslava Novotná 
Pediatrie MUDr. Pavel Šochman Jana Jírů 
Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Monika Neumannová 
Radiodiagnostika MUDr. Petr Tuček Magda Hrabovská 
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová / 
  Petr Šifta, PhDr., PhD. 
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Scarlett Kneiflová 
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Název Vedoucí Oddělení odboru 
Ekonomický odbor Ing. Luisa Kremerová Finanční účtárna 
  Mzdová účtárna 
  Zdravotní pojišťovny 
  Pokladna 
Odbor technického zabezpečení Ing. Jaroslav Pivrnec Oddělení zdravotnické techniky 

  Oddělení telekomunikačního 
provozu 

  Investiční oddělení a inventarizace 
majetku 

  Informační systémy a informační 
technologie 

Odbor provozu a správy majetku Petr Liška Provozní oddělení 
  Velín 
  Prádelna 
  Stravovací provoz 
  Zásobovací oddělení 
Odbor dopravy Hana Šimková  
Personální oddělení Marie Ptáčková  
Knihovna a archiv   
 

 
Roční náklady na provoz nemocnice jsou rozpočtovány na rok 2006 ve výši cca 440 mil. Kč. 
Příspěvek na investice na rok 2006 ze strany zřizovatele činí 16 mil. Kč. 
 
 
Příspěvek města Jablonec nad Nisou na nákup nových zařízení (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
příspěvek 8.000 8.000 16.000 
 
 
Přístroje pořízené z příspěvku města v roce 2006:  
 
Přístroj Umístění  
Laparoskopická věž s příslušenstvím gastroenterologie 
Videogastroskop gastroenterologie 
Vyvolávací automat Fomei 2000 radiodiagnostika 
 Gastroskop  
gastroenterologie  
Elektroforetický procesor Hydrasys 1211 laboratoř 
Parní sterilizátor – Sterivap 6612-2 ED centrální sterilizace 
Kardiomonitory ortopedie a ARO 
Hospodářské vozidlo VW Caddy 1,4 doprava 
Sanita WW transportér doprava 
PACS – program digitalizace CT radiodiagnostika 
CT PHILIPS Briliance 40 radiodiagnostika 
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NEMOCNICE V ROCE 2006: 

 

ARO 

Na oddělení byla zahájena obměna „monitorovacího pacientského systému“ výměnou dvou monitorů 
za modernější. Byl zakoupen také neurostimulátor k selektivnímu znecitlivění částí končetin, který 
umožňuje operování končetin bez celkové anestézie. 
 

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE 

Za rok 2006 bylo provedeno na sálech 5.009 operací a 938 výkonů. Na 
centrální sterilizaci byla dokončena modernizace nových parních sterilizátorů.  
 
Počet sterilizačních cyklů na centrální sterilizaci 

2005 2 827 (průměrně 11 cyklů denně) 
2006 3 341 (průměrně 13 cyklů denně) 

 

CENTRUM DOLÉČOVÁNÍ A REHABILITACE – CEDR (LDN) 

Od dubna 2006 má oddělení nové vedení, primářkou se stala MUDr. Alena Drašnarová. Na podzim 
2006 byla vyměněna okna v celé budově oddělení v Tanvaldu (poděkování patří sponzorům) a pro 
pacienty byly pořízeny antidekubitní matrace (proti proleženinám). Na CEDR v Jablonci se úspěšně 
rozvinul dobrovolnický program, na obě části oddělení dochází také pedikérka a do Tanvaldu navíc 
kadeřnice, která poskytuje své služby pacientům zdarma. Na oddělení se navýšil počet rehabilitačních 
pracovníků. 
 

GASTROENTEROLOGIE 

Od roku 2006 jsou na gastroenterologii k dispozici endoskopy poslední generace s vysokou 
rozlišovací schopností a možností odfiltrovat část barevného spektra obrazu. Tyto technologie dovolují 
zvýšit záchyt časně vytvořených polypů a nádorů zažívacího traktu. Rozvinuly se endoskopické 
metody dovolující odstranění těchto ložisek. Do rutinní praxe se zavedlo vyšetření tenkého střeva 
kapslí (kapalová enteroskopie). Jako první v ČR provedli lékaři na oddělení endosonograficky 
navigovanou vnitřní drenáž vývodu slinivky břišní a endoskopické odstranění objemného 
nezhoubného nádoru vycházejícího ze svaloviny žaludku. V roce 2006 uspořádalo oddělení dva 
endoskopické workshopy pro vybrané odborníky z řad českých gastroenterologů. Počtem i rozsahem 
vyšetření patří v rámci ČR gastroenterologické oddělení jablonecké nemocnice k velkým centrům  
a v daném oboru je největším pracovištěm v Libereckém kraji.  
 

GYNEKOLOGIE A PORODNICE 

Zdárně se rozvíjí Ambulance asistované reprodukce, jejíž provoz byl v nemocnici zahájen v roce 
2005. Deset léčených pacientek v roce 2006 otěhotnělo, a z toho již šest porodilo (dvě pacientky 
porodily dvojčata). V léčbě dále pokračuje 27 pacientek. Oddělení i nadále zajišťovalo 3 x týdně 
gynekologickou ambulanci v Železném Brodě, kde bylo v průběhu roku ošetřeno 3.688 pacientek.  
 
Navýšení počtu porodů 
2004  782 
2005  797 
2006  952 
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INTERNA 

Součástí oddělení je mimo jiné Krajské osteocentrum, na které byl v roce 2006 
zakoupen nový DEXA kostní denzitometr Hologic Discovery W. Ten umožňuje 
lokální i celotělovou diagnostiku denzity kostí (hustoty) a má rozsáhlé 
programové vybavení. Ve spolupráci s rehabilitačním a chirurgickým oddělením 
se rozšiřuje činnost obezitologické ambulance a s ORL byla zahájena činnost 
spánkové laboratoře (monitoring poruch spánku). Zkvalitněna byla péče o 
pacienty s ICHS ve spolupráci s RDG pracovištěm. 

 

CHIRURGIE 

V roce 2006 se chirurgické oddělení stalo akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro 
postgraduální výuku v plném rozsahu. Již delší dobu je akreditovaným pracovištěm České lékařské 
komory pro výuku chirurgických lékařů se zaměřením na laparoskopii. V tomto roce byla dopracována  
technika laparoskopické ultranízké resekce konečníku pro karcinom se zachováním konečníku. Tento 
výkon je v republice prováděn ojediněle. Byla zavedena nová laparoskopická technika při operaci 
morbidní obezity tzv. „rukávcová resekce žaludku“. Při zlomeninách zápěstí se plně osvědčil přechod 
od zevních fixací k úhlově stabilním implantátům – LCP dlahám, kterých oddělení za rok 2006 
provedlo 67. Zevní fixace zápěstí byla provedena pouze 3x. Velmi dobře se rozvíjí činnost ambulancí 
bariatrické (léčba obezity ), onkochirurgické, plastické, traumatologické a cévní. 
 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE (OKBH – LABORATOŘ) 

V dubnu 2006 byl změněn systém příjmu materiálu na tzv. centrální příjem  
a pořízen scanner na skenování žádanek. To výrazně změnilo systém práce 
na celém oddělení. V této souvislosti byl vytvořen i elektronický archiv 
žádanek. Paleta vyšetření byla rozšířena o parathormon a dva virologické 
markery – HIV a syfilis. Na oddělení byla pořízena další technika (analyzátor 
glykovaných hemoglobinů, analyzátor na vyšetřování elektroforéz, analyzátor 
na vyšetřování krevních obrazů byl nahrazen novým analyzátorem). 

 

ONKOLOGIE 

Oddělení klinické onkologie se součástí nemocnice stalo 1. ledna 2006. Během jednoho roku došlo k 
nárůstu ošetřených pacientů. Oddělení prošlo začátkem roku 2006 rozsáhlou rekonstrukcí ordinace v 
Liberecké ulici, vylepšeno bylo vybavení o infusní pumpy a počítače. Oddělení úzce spolupracuje  
s onkologickým centrem Krajské nemocnice Liberec. 
 

ORL – UŠNÍ, NOSNÍ KRČNÍ 

Za spolupráce s interním oddělením jablonecké nemocnice se začali vyšetřovat pacienti se spánkovou 
apnoí (krátkodobé přerušení pravidelného dýchání).  
 

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

V roce 2006 byly dokoupeny dva kardiomonitory, jež se používají na JIP ortopedického oddělení. 
Vydán byl průvodce pro klienty oddělení s názvem „Endoprotéza kyčelního kloubu“. V něm se pacienti 
podrobně seznámí s předoperační a pooperační přípravou. Rozšířeno bylo spektrum operací o totální 
endoprotézu kotníku a o operaci poloviční náhrady kolenního kloubu. 
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PEDIATRIE 

Oddělení byla udělena na dobu sedmi let MZ ČR Akreditace specializačního 
vzdělávání v oboru dětského lékařství v plném rozsahu. V rámci programu 
„Nemocnice přátelská dětem“ se zvyšují počty dětí hospitalizovaných v 
doprovodu rodičů. Občanské sdružení Život dětem darovalo v květnu 2006 
oddělení EKG Holter (zakoupen z výtěžku sbírky Srdíčkový den). Přístroj je 
umístěn v dětské kardiologické poradně a měřit se s ním mohou děti i doma. 
 

Počet dětí hospitalizovaných v doprovodu rodičů 2004 2005 2006 
 38% 43% 46% 
 

PATOLOGIE A ORDINARIÁT SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

Počet pitev v roce 2006 se podařilo udržet na úrovni roku 2005. Na oddělení byla provedena řada 
zdravotních pitev, při kterých oddělení jablonecké nemocnice spolupracuje se zdravotnickými 
zařízeními také ze Semil, Liberce a ZZS. Pro Policii ČR Libereckého kraje provádí oddělení soudní 
pitvy. Kromě toho se na oddělení vyšetřují také vzorky tkání od živých pacientů. V roce 2006 se 
navýšil počet cytologických vyšetření, a to zejména v souvislosti se zavedením endoskopické 
ultrasonografie na oddělení gastroenterologie. Na začátku roku 2006 se na oddělení patologie začaly 
používat přístroje pro imunohistochemické vyšetřování zejména nádorových struktur. V roce 2006 se 
na oddělení konalo několik exkursí žáků ze středních škol. 
 

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 

V roce 2006 se podařilo za významné pomoci města, sponzorů a příspěvku 
státu uskutečnit nákup nového počítačového tomografu (CT). Jablonecká 
nemocnice pracuje nyní jedním z nejvýkonnějších a nejlépe vybavených v 
ČR. Provedená vyšetření jsou digitálně zpracovávána a ukládána. 
Radiodiagnostické oddělení získalo prodloužení akreditace k  provádění 
mamo screeningu (vyšetření prsů). Daří se diagnostikovat nádorová 
onemocnění v počátečních stadiích s možností úspěšné léčby. V roce 2006 

bylo provedeno 3.736 screeningových vyšetření, z toho 6 nálezů bylo pozitivních. 
 

REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA 

Na oddělení byla v roce 2006 úpravou stávajících prostor vybudována 
tělocvična s koutkem pro odpočinek. Místnost slouží pacientům lůžkové části 
rehabilitace. Oddělení navýšilo v roce 2006 o jeden úvazek počet 
fyzioterapeutů, jež pracují na oddělení CEDR v Jablonci. 
 
 
 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 

V roce 2006 byl zaznamenán nárůst počtu pacientů s mimoregionální oblasti. Rozvíjela se 
laparoskopická chirurgie v urologii o ručně asistované operace ledvin, došlo ke zdokonalení 
flexibilních ureteronefroskopií, komplexní léčby inkontinence a radikální uroonkologické výkonů 
(zhoubný nádor prostaty, močový měchýř). Pokračovala spolupráce s onkologickým centrem Krajské 
nemocnice Liberec. 
 

PALIATIVNÍ PÉČE 

Ambulance paliativní péče funguje při nemocnici od konce roku 2004. Její těžiště je v domácí 
návštěvní péči o nevyléčitelně nemocné  v konečné fázi onemocnění. Jde o pomoc jak pacientům, tak 
zejména jejich rodinám. V roce 2006 byla ambulance posílena dvěma  sestrami, které zajišťují 
především návštěvy u pacienta doma. Rodiny mají nově možnost zapůjčit si technické pomůcky 
potřebné k péči o nemocného v domácím prostředí. Těžiště medikamentózní pomoci je zejména léčba 
bolestí a doprovodných potíží spojených s konečnou fází života. V roce 2006 pečovala ambulance  
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o 26 nemocných, z nich bylo 21 v domácí péči do konce života. Personál ambulance udržuje kontakt  
s rodinnými příslušníky i v období po odchodu jejich nemocného. 
 
 
 
Další informace:  
 

SYMPOZIUM OSTEOPORÓZY 

V listopadu 2006 se na Eurocentrum do Jablonce sjelo na 250 lékařů  
a zdravotních sester z celého Libereckého kraje a okolí, aby získali informace 
týkající se problematiky osteoporózy (úbytek kostní hmoty). Odbornou 
konferenci pořádala nemocnice za spoluúčasti dalších partnerů. V průběhu 
roku 2006 se v rámci vzdělávání konala celá řada dalších seminářů a školení. 
 
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY NEMOCNICE A INTRANET 

Za rok 2006 se významně navýšila návštěvnost webových stránek nemocnice. Průměrně je denně 
využívá 700 návštěvníků. Na konci roku 2006 byla na webu zveřejněna diskuse (www.nemjbc.cz). V 
roce 2006 byl vybudován nový intranetový portál nemocnice. 
 
IMPLEMENTACE ISO 
V listopadu 2006 začala nemocnice zavádět ISO. V první etapě budou certifikovaná některá oddělení 
hospodářsko technické správy, radiodiagnostické oddělení, centrální operační sály a centrální 
sterilizace.  
 
VEDENÍ NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o. 
oceňuje spolupráci sponzorů v roce 2006 a Města Jablonec nad Nisou, jejichž příspěvky pomohly 
zakoupit zdravotnickou techniku a pomůcky pro nemocné. Za to jim patří veliké poděkování. Za 
náročnou práci náleží poděkování také primářům, vrchním sestrám a všem zaměstnancům 
nemocnice. 
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NÁZEV Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p.o. 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL RNDr. Irena Grohová 
SÍDLO Palackého 65, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT tel. 483 305 574          
 
Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p. o. jsou zařízením pro občany důchodového věku a 
zdravotně postižené občany, kteří ještě nepotřebují komplexní a nepřetržitou ústavní péči a jsou 
schopni při vytvoření vhodných podmínek za pomoci služeb sociálního a pečovatelského charakteru 
vést poměrně samostatný život. Jsou určeny občanům, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého 
věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další 
životní potřeby.  
Organizace zajišťuje pečovatelskou službu potřebným občanům při zabezpečování nezbytných 
životních potřeb a úkonů, kterými jsou např.: úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, donáška 
oběda, podání oběda, mytí nádobí, nákupy a nutné pochůzky, práce spojené s udržováním 
domácnosti, praní, žehlení, doprovod na vyšetření apod. 
 
Sociální služby jsou poskytovány seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech, 
včetně domácností v domech s pečovatelskou službou.  
Organizace nabízí i další služby sociálního charakteru, poradenství, pomoc v osobních záležitostech, 
v krizových situacích apod. 
 
Terénní pečovatelská služba (TPS) je určena občanům města Jablonce nad Nisou vč. Vrkoslavic, 
Kokonína, Proseče nad Nisou. Dispečink terénní služby se nachází v Opletalově ulici č. 35,             
Jablonec nad Nisou, tel.: 483 710 921. 
V roce 2006 byla terénní služba poskytnuta 155 klientům. V roce 2006 bylo mimo jiné dovezeno 
klientům terénní pečovatelské služby 22 968 obědů, provedeno 821 jednoduchých ošetřovatelských 
úkonů, 731 úkonů hygienické péče. 
 
 
Domy s pečovatelskou službou (Domy pro seniory I – IV ) 
 
DPS I B.Němcové  54, Jablonec n. N. tel. 483 704 496           17 bytů 
DPS II Palackého 65, Jablonec n. N. tel. 483 305 574         104 byty 
DPS III Slunná 440, Jablonec n. N. - Kokonín     tel. 483 302 379         11 bytů 
DPS IV Novoveská 5, Jablonec n. N.    tel. 483 315 778         48 bytů 
 
 
Domy ve správě RK DOMOS   
 

DsPS Opletalova 31,33,35, Bezručova 54 
Jablonec n.N. tel. 483 710 921  43 byty 

 
 
Počet obyvatel v DPS   252 
věkový průměr obyvatel 76,16 roků 
ve věku 80-95 let 82 obyvatel 
  
Celkem dovezeno 976 obědů 
 3.204 nákupů 
Provedeno 605 jednoduchých ošetřovatelských úkonů 
 666 x vyzvednutí léků z lékárny 
 13.277 návštěv 
Vypráno a vyžehleno 2.075 kg prádla 
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Domy pro seniory dále nabízí respitní péči - tzn. krátkodobé poskytnutí ubytování a pečovatelské 
služby občanům, kteří potřebují pomoc v některých životních úkonech a tuto službu jim nemůže po 
přechodnou dobu zajistit rodina, která jinak o občana trvale pečuje (dovolená, pracovní cesty, 
onemocnění, vyčerpanost, úpravy v bytě apod.). Zajištění krátkodobého pobytu a potřebné 
pečovatelské služby umožní těmto rodinám realizaci vlastních plánů a dočasný odpočinek. Může být 
poskytována nejdéle 3 měsíce. 
 
Respitní péče je poskytována v: 
 
• DPS II, Palackého 65, telefon  483 305 574 
• DPS IV, Novoveská 5, telefon  483 315 778 
 
 
Volnočasové aktivity seniorů  
 
Obyvatelé DPS se zapojují do kulturního a společenského života. Zúčastňují se nejrůznějších 
aktivizačních programů, které pro ně připravují pracovníci domů - přednášky, besedy, trénování 
paměti, zdravotní cvičení, pracovní terapie, ruční  práce, výstavy, v letním období vycházky, výlety 
atd.  
Pravidelně se schází na zkouškách pěveckých souborů Senior a Radost.  
V roce 2006 byl uveden do provozu „internetový klub“, kde mají možnost získat základní znalosti s 
výpočetní technikou nejen obyvatelé domů, ale i senioři z okolí.  
Obyvatelé DPS se každoročně aktivně účastní Týdne seniorů.  
 
Řada obyvatel DPS se zúčastnila výstavy prací seniorů v Lysé nad Labem. 
Velmi úspěšně pokračuje šití hadrových panenek „Míša“ pro dětské pacienty Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, a pro zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Panenky putovaly též autistickým 
dětem v Turnově a dětem z Dětského domova v Liberci.  
V roce 2006 organizace navázala spolupráci s Dětským domovem a Kojeneckým ústavem v Liberci, 
pro které šikovné ruce babiček a dědečků zhotovily různé části oblečení,  kapsáře a předali jim 
panenky Míša.  
Obyvatelé DPS též připravili velikonoční a vánoční výzdobu prostor Městského úřadu Jablonec nad 
Nisou.  
 

Pobyt obyvatelům v DPS během roku zpříjemňují 
děti z jabloneckých škol svými vystoupeními.  
 
V DPS B. Němcové, Palackého a Novoveská se 
mohou senioři aktivně podílet na činnosti Klubů 
důchodců.   
V rámci výletu do Muzea  panenek a medvídků v 
Troskovicích pořádaného klubem, byly muzeu 
předány také panenky Míša, které zde koncem 
roku byly oceněny 1. místem v soutěži „O nejlepší 
ručně šitou panenku“. 
V  DPS Palackého se nachází pobočka městské 
knihovny, kterou využívají senioři z penzionu                     
i blízkého okolí. 
 

 
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo V DPS Opletalova vybudovat a zprovoznit společenskou 
místnost pro volnočasové aktivity a oplotit pozemky v DPS Palackého a B. Němcové.   
 
 
Vedení organizace velice děkuje všem sponzorům za poskytnuté dary.  
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NÁZEV Spolkový dům  Jablonec nad Nisou, p.o. 
PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 
ŘEDITEL PhDr. Miroslav Schovanec 
SÍDLO Emílie Floriánové 8, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT tel. 483 356 213         
 
 

 
 
1909 
 
 
 

 
 
2006 
 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 74

 Spolkový dům Jablonec n.N. p.o. 
 
Příspěvková organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou byla zřízena usnesením Zastupitelstva 
města Jablonec nad Nisou č. XV/17 ze dne 15.6.2005 ke dni 1.9.2005, za účelem poskytování 
sociálních služeb a koordinace aktivit neziskových organizací převážně se sociálním zaměřením v  
prostorách Spolkového domu v ulici E. Floriánové 8. 
Ke dni 1.9.2006 byl Radou města Jablonec n.N. jmenován ředitelem této příspěvkové organizace 
PhDr. Miroslav Schovanec.  
 
V roce 2006 bylo hlavním úkolem dokončení  přestavby E. Floriánová na Spolkový dům, resp. 
zahájení činnosti Spolkového domu Jablonec nad Nisou. V průběhu I. Q. 2006  byla vedením SDJ 
zajišťována koordinace při vybavování interiérů a dokončování stavebních prací na SDJ. 
 
Slavnostní otevření 
Dne 14. června 2006 proběhlo za účasti zástupců Města Jablonce nad Nisou, Ministerstva práce a 
sociálních věcí, neziskových organizací, společnosti Tima a dalších partnerů města, slavnostní 
otevření Spolkového domu Jablonec nad Nisou v prostorách zrekonstruovaného objektu Emilie 
Floriánové 8. Hlavní myšlenkou bylo propojení sociální integrace znevýhodněných skupin s rozvojem 
aktivit neziskového sektoru.  
Následně probíhala jednání o umístění neziskových organizací podle jejich nejnutnějších potřeb,  
zpracování nájemních smluv a jejich postupné nastěhování. 
 
V souladu s činností Spolkového domu byl ustanoven poradní sbor SDJ, který se bude průběžně 
podílet na vytváření záměrů pro činnost SDJ, podílet se na přípravách projektů a přinášet náměty pro 
další rozvoj sociálních služeb v rámci SDJ. 
 
Personální obsazení 
Funkci ředitele příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou vykonává PhDr. Miroslav 
Schovanec. 
V červenci 2006 nastoupila ekonomka a provozář SDJ.  V souvislosti se schválením projektu 
„Otevřené dveře“ působí od 1.10. 2006 manažerka projektu / mzda hrazena plně z rozpočtu projektu/. 
V rámci projektu bude v roce 2007 rozšířena působnost i na Komunitní centrum pro národnostní 
menšiny. Dále se uvažuje o působení koordinátora komunitního plánování v prostorách SDJ v rámci 
projektu „Efektivita“. 
 

ORGANIZACE  SÍDLÍCÍ V SDJ – PARTNEŘI UVEDENÍ V PROJEKTU. 

Fokus, občanské sdružení - sdružení pracující s duševně postiženými klienty. V SDJ provozuje 
chráněnou dílnu a kavárnu.  
 
 Naděje, občanské sdružení – v SDJ sídlí vedení  oblastní pobočky a poradna pro jeho klienty.Tím 
bylo umožněno zřídit ve stávajícím  objektu  ubytovnu pro matky s dětmi. 
 
Červený kříž, oblastní spolek – v SDJ bude sídlí vedení  organizace ve spolupráci  se SDJ  je 
organizována její činnost /školení,osvěta, schůze/. 
 
Centrum pro zdravotně postižené – v SDJ sídlí okresní zastoupení centra, v jeho prostorách se 
scházejí jednotlivé organizace, je zde  umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek. 
 
Mateřské centrum Jablíčko - v SDJ provozuje svoji činnost od 1.12. 2006, které nahradilo o. s. 
Světluška.  
 
Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže  a  Salem , občanské sdružení 
Tyto subjekty pracující s romskou mládeží společně využívají prostory nově zřízeného Komunitního 
centra v Zeleném údolí. V tomto centru sídlí terénní pracovníci. 
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DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE SÍDLÍCÍ VE SDJ 

• Rytmus – agentura pro zaměstnávání zdravotně postižených 
• Tyflocentrum – centrum pro zrakově postižené – spolková     činnost, poradna 
• Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – spolková činnost, možnost zapůjčení 

kompenzačních pomůcek, poradenství 
 

DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ PROSTORY SDJ  

 
Mimo organizace, které v SDJ mají své sídlo, jeho prostory využívají i jiné organizace. 
 
Schůzovní a zájmovou činnost v SDJ provozují: 
• Svaz důchodců  ČR 
• Fotoklub Nekras 
• Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR 
 
V prostorách SDJ rovněž probíhají jednání  
• Komise humanitní péče města, 
• Komise sociálně právní ochrany dětí,  
• setkávají se zde zástupci Nestátních neziskových organizací. SDJ  
• je otevřen i dalším zájmovým organizacím. 
 
• Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zde pořádá řadu zajímavých kurzů a seminářů pro širokou 

veřejnost.  
• S velkým zájmem se také setkala výstava prací zdravotně handicapovaných dětí a romské 

mládeže. 
• V rámci stávajících a chystaných projektů probíhá v SDJ poradenská činnost, vzdělávání a 

rekvalifikační kurzy pro ÚP JBC.  
• Některé ze sdružení, které  ve Spolkovém domě působí se rovněž podílejí na  projektech, které se 

ve Spolkovém domě realizují, či jsou teprve ve fázi přípravy (předložen projekt ke schválení). 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT „OTEVŘENÉ DVEŘE“ 

Tento projekt byl zpracován na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Začlenění 
skupin ohrožených sociální exkluzí“ a byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Snaží se 
napomoci řešení negativních jevů sociální povahy, které vedou k situaci, kdy je mnoho občanů v tíživé 
sociální situaci ohroženo vyloučením na pokraj společnosti. Důsledkem je rostoucí polarizace 
společnosti a velká míra sociální výbušnosti.  V okrese Jablonec nad Nisou nefunguje žádné 
poradenské centrum, které by poskytovalo lidem ohroženým sociální exkluzí poradenské služby 
především v sociálně-profesní problematice. Tuto situaci se snaží řešit Spolkový dům, který se díky 
tomuto projektu stává místem pomoci sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel. Hlavním cílem 
tohoto projektu tedy je zvýšení uplatnitelnosti ohrožených a znevýhodněných skupin na trhu práce, 
jejich neintegrace, rozvoj služeb v oblasti osobnostně-sociálního a sociálně-profesního vzdělávání a 
posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva.  
 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 76

 

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY  

Bylo otevřeno dne 18. října 2006 v  nově zbudovaných prostorách v  jednom z domů v  Zeleném údolí. 
Funguje pod hlavičkou Spolkového domu, odkud také budou hrazeny náklady na jeho provoz. Své 
aktivity zde bude rozvíjet například občanské sdružení Prostory, které je zaměřené na práci s dětmi, 
romský taneční kroužek, dětský klub Jiloro a amatérská hudební  kapela. Kromě sdružení Prostory 
zde působí také Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže, které se zabývá 
především poradenstvím vzdělávacími, osvětovými, kulturními a volnočasovými aktivitami, které zde 
budou probíhat rovněž pod vedením vedoucího Komunitního centra a terénních pracovníků 
městského úřadu.  
 

 
 
 

KULTURNÍ DŮM KOKONÍN  

 
Probíhá zde zájmová a schůzovní činnost (Kluby důchodců, taneční soubory Nisanka a Countryon, 
hudební skupiny – Mandragora, dixiland. ). 
 
 
Kromě prostor, které využívají ve Spolkovém domě neziskové organizace trvale, nabízí SDJ také 
krátkodobé pronájmy velkého sálu a učeben. V těchto prostorách se konají různé semináře, 
přednášky a setkání občanů. Na základě konkrétních požadavků je zpracováván harmonogram o 
využívání těchto prostor. 
 
Zástupci SDJ se aktivně účastní na setkáních Nestátních neziskových organizací, jednání  Komise 
humanitní péče a jsou nápomocni při zajišťování jejich činnosti. 
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NÁZEV Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
PRÁVNÍ  FORMA společnost s ručením omezeným 
ŘEDITEL Milan Nožička 
SÍDLO Souběžná 7, Jablonec nad Nisou 
KONTAKT  Tel. 483 369 911, www.tsj.cz, e-mail: tsj@tsj.cz, fax 483 311 946 � 
 
 
 
Finanční ukazatele v tis Kč: 
 
 2006 v tis. 
NÁKLADY 72013 
VÝNOSY 68027 
+ZISK, - ZTRÁTA -3986 
Realizované investice 8115 
Počet pracovníků 118 
 
 
 
Společnost zahájila činnost 1.října 2004, kdy byla ukončena činnost bývalé příspěvkové organizace 
Technické služby města Jablonec nad Nisou. Rok 2007 byl tedy vlastně druhým plným rokem činnosti 
nově vzniklé společnosti. Provozní dotace společnost žádné nedostává. Dostává částečnou dotaci na 
nezbytnou urychlenou obnovu vozového parku, část zdrojů si  vytváří na základě fakturace svých 
výkonů městu i dalším fyzickým a právnickým osobám. 
 
Popis hlavní činnosti: 
 
Hlavním předmětem činnosti je zejména zajišťování zimní údržby , čištění komunikací, údržba a 
opravy komunikací, dopravní značení vodorovné i svislé, odtahová služba a odtahy vraků, zajišťování 
osvětlení města a provoz světelného dopravního značení. Další činností je provozování tržnice, 
údržba městské zeleně, práce s plošinami, autodoprava, správa městského mobiliáře, výroba 
autobusových čekáren a jiné. Bližší informace jsou na www.tsj.cz. Firmy i občané si můžou objednat 
práce z široké nabídky zde uvedené. 
 
 
INFORMACE O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ (SPAD SNĚHU, CHEMICKÝ A INERTNÍ POSYP)  
 
 
 2004 2005 2006 
Spad sněhu 319 cm 676 cm 350cm 
Chemický posyp 1.123 t 1.700 t 988 t 
Inertní posyp  551 t 1.100 t 1826 t 
 
Údaje srovnávají kalendářní roky rok, tj. část zimní sezóny ze začátku a část následující zimní sezóny 
na konci roku. 
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14. ORGÁNY MĚSTA 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 

 
Pro volební období 2002 - 2006 mělo 30 členů. 
Vrcholný orgán obce se scházel zpravidla 1x za šest týdnů.  
Jednání zastupitelstva města začínala ve velké zasedací síni radnice zpravidla v 9:00 hodin a byla 
veřejnosti přístupná.  
V roce 2006 jednalo zastupitelstvo celkem na 7 řádných zasedáních a přijalo 189 usnesení 
 
 
Zastoupení volebních stran ve volebním období 2002-2006 
 

Strana Počet členů 

Občanská demokratická strana 12 

Klub sociálně demokratické orientace 5 

Sdružení Unie svobody - Demokratické unie a jabloneckých 
osobností 

5 

Komunistická strana Čech a Moravy 3 

Demokratická regionální strana 2 

Sdružení nezávislých 2 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 

 
 
Složení: 
 

RNDr. Jiří Čeřovský 
starosta města 

Mgr. Petr Karásek 
místostarosta 

 

ODS 
nar.: 1955 
 
Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1957 
 
Jablonec n. N. 

  

Mgr. Jiří Rudolf 
Místostarosta 

Ing. Radovan Louda 
místostarosta 

 

ČSSD 
nar.: 1943 
 
Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1961 
 
Jablonec n. N. 

  

Jindřich Berounský 
České dráhy 

MUDr. Jan Brandejský 
lékař – věznice Rýnovice 

 

Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1970 
 
Jablonec n. N. 

 

ČSSD 
nar.: 1939 
 
Jablonec n. N. 
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Božena Caklová 
ředitelka MŠ 

Jaroslava Diringerová 
důchodkyně 

 

ODS 
nar.: 1948 
 
Jablonec n. N. 

 

KSČM 
nar.: 1944 
 
Jablonec n. N. 

  

Ing. Karel Dlouhý 
PENTA Q 

Dr. Ing. Jaromír Drábek 
prezident Hospodářské komory ČR 

 

ODS 
nar.: 1959 
 
Jablonec n. N. 

 

KDU-ČSL 
nar.: 1965 
 
Jablonec n. N. 

  

Aleš Cholenský 
Živnostník 

MUDr. Ivo Jörg 
primář interny nemocnice 

 

ODS 
nar.: 1976 
 
Jablonec n. N. 

 

Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1952 
 
Jablonec n. N. 

  

MUDr. Alexandra Jörgová 
Lékařka 

Karel Kolář 
podnikatel 

 

DRS 
nar.: 1952 
 
Jablonec n. N. 

 

ČSSD 
nar.: 1955 
 
Jablonec n. N. 

  

Ing. Ivan Kracík 
jednatel firmy Nisainvest s.r.o. 

MUDr. Marcel Krsek 
lékař 

 

Sdružení nezávislých 
nar.: 1956 
 
Jablonec n. N. 

 

ČSSD 
nar.: 1958 
 
Jablonec n. N. 
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Taťjana Nováková 
mzdová účetní 

Mgr. Soňa Paukrtová 
senátorka Parlamentu ČR 

 

KSČM 
nar.: 1952 
 
Jablonec n. N. 

 

Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1950 
 
Jablonec n. N. 

  

Miroslav Pelta 
STES, obchod.ředitel 

Ing. František Pešek 
podnikatel 

 

ODS 
nar.: 1964 
 
Jablonec n. N. 

 

KSČM 
nar.: 1946 
 
Jablonec n. N. 

  

Petr Poborský 
Živnostník 

Ing. Antonín Schäfer 
Liberecký kraj. 

 

DRS 
nar.: 1944 
 
Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1943 
 
Jablonec n. N. 

  

Pavel Petrželka  
podnikatel 

Pavel Šourek 
podnikatel 

 

ODS 
nar.: 1968 
 
Jablonec n. N. 

 

Sdružení nezávislých 
nar.: 1952 
 
Jablonec n. N. 

  

Mgr. Petr Tulpa 
ředitel Sportovního gymnázia 

Mgr. Vlasta Veverková 
živnostník 

 

Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1958 
 
Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1946 
 
Jablonec n. N. 
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PaedDr. František Vízek 
důchodce 

Marie Vocelová 
TEXO PLUS s.r.o.. 

 

ČSSD 
nar.: 1940 
 
Jablonec n. N. 

 

Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1964 
 
Jablonec n. N. 

  

Václav Vostřák 
důchodce 

Mgr. Pavel Žur 
ředitel o.p.s. Městské divadlo Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1943 
 
Jablonec n. N. 

 

ODS 
nar.: 1966 
 
Jablonec n. N. 
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RADA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 

 
Pro volební období 2002 - 2006 měla 9 členů. 
Byla výkonným orgánem obce na úseku samostatné působnosti, který se scházel zpravidla 1x za dva 
týdny.  
Jednání rady města byla neveřejná.  
V roce 2006 se rada města sešla celkem 15x, z toho 3x při mimořádné schůzi, v roce 2006 přijala 
celkem 158 usnesení 
 
 
Zastoupení volebních stran pro volební období 2002 - 2006 
 

Strana Počet členů 

Občanská demokratická strana 4 

Česká strana sociálně demokratická 3 

Demokratická regionální strana 1 

Sdružení US-DU a jabloneckých osobností 1 

 
Složení: 
 
 

RNDr. Jiří Čeřovský 
starosta města 

Mgr. Petr Karásek 
místostarosta 

  
 
ODS 
nar.: 1955 
 
Jablonec n. N. 

 

 
 
ODS 
nar.: 1957 
 
Jablonec n. N. 

    

Mgr. Jiří Rudolf 
místostarosta 

Ing. Radovan Louda 
místostarosta 

 

 
 
ČSSD 
nar.: 1943 
 
Jablonec n. N. 

 

 
 
ODS 
nar.: 1961 
 
Jablonec n. N. 

    

Božena Caklová 
ředitelka MŠ 

MUDr. Ivo Jörg 
primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou 

 

 
 
ODS 
nar.: 1948 
 
Jablonec n. N. 

 

 
 
Sdruž. US-DU a jabl. 
osobností 
nar.: 1952 
 
Jablonec n. N. 
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MUDr. Marcel Krsek 
lékař 

Petr Poborský 
živnostník 

 

 
 
ČSSD 
nar.: 1958 
 
Jablonec n. N. 

 

 
DRS 
nar.: 1944 
 
Jablonec n. N. 

 

PaedDr. František Vízek 
poradce místopředsedy senátu ČR 

 

 
 
ČSSD 
nar.: 1940 
 
Jablonec n. N. 

 
 
 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. - 21. 10 2006    

 

 2006 2002 

zastupitelstvo 40.36 % 37,17 % 

 
Znamená to, že z 36 382 zapsaných voličů ve městě přišlo do zastupitelstva volit 14 683 voličů.  
 
 
Výsledky voleb do zastupitelstva  
 

SNK Evropští demokraté 20 093 

Unie pro sport a zdraví 10 719 

Národní strana 644 

Nezávislí demokraté (předseda Železný) 321 

KSČM 30 917 

DOMOV NAD NISOU 104 401 

Strana pro otevřenou společnost 25 123 

Česká strana sociálně demokratická 35 789 

Klub sociálně demokratické orientace 10 827 

Jablonečtí patrioti – Demokratická regionální strana, KDU-ČSL 14 630 

ODS 120 825 

Romská občanská iniciativa ČR 1 882 

 
Vítězná volební strana ODS získala o 4 937 méně hlasů než před  4 roky, kdy byl její volební výsledek 
125 762 hlasů 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 - 2010 

 
Pro volební období 2006 - 2010 má 30 členů 
• Vrcholný orgán obce, který se schází zpravidla 1x do měsíce, s výjimkou prázdnin 
• Jednání zastupitelstva města začínají ve velké zasedací síni radnice zpravidla v 9:00 hodin a jsou 

veřejnosti přístupná  
 
 

Strana Počet členů 

Občanská demokratická strana 11 

Domov nad Nisou 10 

Česká strana sociálně demokratická 3 

Komunistická strana Čech a Moravy 3 

Strana pro otevřenou společnost 2 

SNK Evropští demokraté 1 

 
 
Složení (řazeno dle abecedy): 
 

Ivo Bartoněk Ing. Petr Beitl 

 

ODS 
nar. 1947 

 

ODS 
nar. 1966 

  

Jindřich Berounský Božena Caklová 

 

Strana pro otevřenou 
společnost 
nar. 1970 

 

ODS  
nar. 1948 

  

RNDr. Jiří Čeřovský Ing. Václav Čížek 

 

ODS  
nar. 1955 

 

KSČM  
nar. 1948 
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Ing. Karel Dlouhý MUDr. Pavel Fastr 

 

ODS  
nar. 1959 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1953 

  

PhDr. Jaroslava Fojtíková MUDr. Štěpán Gall 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1963 

 

ODS  
nar. 1953 

  

Eva Gregová Bc. Jana Hamplová 

 

Česká strana sociálně 
demokratická 
nar. 1953 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1976 

 

MUDr. Ivo Jörg MUDr. Alexandra Jörgová 

 

Domov nad Nisou 
nar. 1952 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1952 

  

Mgr. Petr Karásek 
Ing. Otakar Kypta 
místostarosta 

 

ODS  
nar. 1957 

 

Česká strana sociálně 
demokratická 
nar. 1950 
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Taťjana Nováková Mgr. Soňa Paukrtová 

 

KSČM  
nar. 1952 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1950 

  

Miroslav Pelta Ing. František Pešek 

 

ODS  
nar. 1964 

 

KSČM  
nar. 1946 

  

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 
místostarosta 

MUDr. Marek Řehoř 

 

Strana pro otevřenou 
společnost  
nar. 1974 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1973 

 

Ing. Antonín Schäfer Ing. Tomáš Suda 

 

ODS  
nar. 1943 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1955 

  

Pavel Šourek Mgr. František Špoták 

 

SNK Evropští 
demokraté  
nar. 1952 

 

Česká strana sociálně 
demokratická 
nar. 1950 
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Mgr. Petr Tulpa 
starosta 

Petr Vobořil 
místostarosta 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1958 

 

Domov nad Nisou  
nar. 1960 

  

Václav Vostřák Mgr. Pavel Žur 

 

ODS  
nar. 1943 

 

ODS 
nar. 1966 
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RADA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 - 2010 

 
Pro volební období 2006 - 2010 má 9 členů 
• Je výkonným orgánem obce na úseku samostatné působnosti, který se schází zpravidla 1x za dva 

týdny  
• Jednání rady města jsou neveřejná  
 
 

Strana Počet členů 

Domov nad Nisou 2 

SOS 2 

ODS 2 

ČSSD 1 

SNK Evrop. demokrat. 1 

KSČM 1 

 
 
Složení (řazeno dle abecedy): 
 

Jindřich Berounský Ing. Václav Čížek 

 

SOS 
nar. 1970 

 

KSČM 
nar. 1948 

  

Ing. Otakar Kypta 
místostarosta 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 
místostarosta 

 

ČSSD 
nar. 1950 

 

Strana pro otevřenou 
společnost  
nar. 1974 

  

Pavel Šourek 
Mgr. Petr Tulpa 
starosta 

 

SNK Evropští 
demokraté 
nar. 1952 

 

Domov nad Nisou 
nar. 1958 
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Petr Vobořil 
místostarosta 

Václav Vostřák 

 

Domov nad Nisou 
nar. 1960 

 

ODS 
nar. 1943 

 

Mgr. Pavel Žur 

 

ODS 
nar. 1966 
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KOMISE RADY MĚSTA JABLONCE NAD NISOU 

 
(stav k 31.12.2006) 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
předsedkyně: Božena Caklová, členka ZM 
tajemnice: Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 
 tel: 483 357 322 
 e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 18 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 3 členové ZM 
  1 + 1 pracovníci MěÚ 
  14 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise kulturní 
předsedkyně: Bc. Jana Hamplová, členka ZM 
tajemnice: Mgr. Kateřina Hronová, pracovnice odd. školství, kultury a sportu 
 tel: 483 357 277 
 e-mail: hronova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 15 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 2 členové ZM 
  2 + 1 pracovníci MěÚ 
  11 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise pro realizaci programu regenerace MPZ 
předseda: Václav Vostřák, člen ZM 
tajemnice: Ivana Machková, pracovnice úřadu územního plánování 
 tel: 483 357 135 
 e-mail: machkova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 14 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 2 členové ZM 
  3 + 1 pracovníci MěÚ 
  9 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise prevence kriminality 
předseda: Mgr. Petr Tulpa, starosta města, člen ZM 
tajemnice: Jana Hamatschková, pracovnice městské policie 
 tel: 483 357 433 
 e-mail: hamatschkova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 16 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 3 členové ZM 
  4 + 1 pracovníci MěÚ 
  9 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise dopravní 
předseda: Jindřich Berounský, člen ZM 
tajemnice: Radka Šilhánová, pracovnice dopravního a silničního úřadu 
 tel: 483 357 114 
 e-mail: silhanova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 24 + 1 (tajemnice komise) + 2 (s hlasem poradním) 
 z toho: 1 člen ZM 
  3 + 1 +1 pracovníci MěÚ 
  20 + 0 + 1 odborníků z řad občanů města  
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Komise pro sport a tělovýchovu 
předseda: Ing. Tomáš Suda, člen ZM 
tajemník: Jiří Kubsch, pracovník odd. školství, kultury a sportu 
 tel: 483 357 354 
 e-mail: kubsch@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 17 + 1 (tajemník komise) 
 z toho: 2 členové ZM 
  0 + 1 pracovník MěÚ 
  15 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 
předseda: Petr Janďura 
tajemnice: Irena Kopalová, pracovnice odboru stavebního a živ. prostředí 
 tel: 483 357 422 
 e-mail: kopalova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 12 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 0 členů ZM 
  2 + 1 pracovník MěÚ 
  10 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise humanitní péče 
předsedkyně: PhDr. Jaroslava Fojtíková, členka ZM 
tajemnice: Jitka Šorfová, prac. oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
 tel: 483 357 656 
 e-mail: sorfova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 14 + 1 (tajemnice komise) + 1 (s hlasem poradním) 
 z toho: 4 členové ZM 
  1 + 1 + 1 pracovník MěÚ 
  9 odborníků z řad občanů města 
 
 
Komise pro rozvoj a podporu podnikání 
předseda Josef Kakrda 
tajemnice: Ing. Jitka Prchalová, ved. živnostenského úřadu  
 tel: 483 357 740 
 e-mail: prchalova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 6 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 1 člen ZM 
  0 + 1 pracovník MěÚ 
 
 
Aktiv SPOZu  
tajemnice: Ing. Helena Roudná, prac. kanceláře starosty 
 tel: 483 357 292 
 e-mail: roudna@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 10 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 2 členové ZM 
  1 + 1 pracovník MěÚ 
  7 odborníci z řad občanů města 
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VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU  

 
(stav k 31.12.2006) 
 
 
Výbor finanční  
předseda Ing. František Pešek, člen ZM 
tajemnice: Iva Vízková, pracovnice odd. rozpočtu a poplatků 
 tel: 483 357 223 
 e-mail: vizkova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 9 + 1 (tajemnice výboru) + 3 (s hlasem poradním) 
 z toho: 3 + 0 +1 členové ZM 
  0 + 1 + 2 pracovník MěÚ 
  6 odborníků z řad občanů města 
 
 
Výbor kontrolní 
předseda Ing. Petr Beitl, člen ZM 
tajemník: Martin Oklamčák, ved. odd. interního auditu a stížností 
 tel: 483 357 255 
 e-mail: oklamcak@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 9 + 1 (tajemník výboru) 
 z toho: 2 členové ZM 
  0 + 1 pracovník MěÚ 
  7 odborníků z řad občanů města 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města 
předseda Pavel Šourek, člen ZM  
tajemnice: Dana Majorová, pracovnice odboru financí a majetku 
 tel: 483 357 232 
 e-mail: majorova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) + 4 (s hlasem poradním) 
 z toho: 3 členové ZM 
  1 + 1 + 4 pracovník MěÚ 
  9 odborníků z řad občanů města 
 
 
Výbor Fondu na zlepšení úrovně bydlení 
předseda JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, člen ZM, místostarosta města 
tajemnice: Eva Peukertová, asistentka místostarosty 
 tel: 483 357 150 
 e-mail: peukertova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) + 3 (s hlasem poradním) 
 z toho: 2 členové ZM 
  1 + 1 + 3 pracovník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 93

ZVLÁŠTNÍ ORGÁN 

 
(stav k 31.12.2006) 
 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí 
předsedkyně PhDr. Daniela Korunková 
tajemnice: Mgr. Eva Nováková, pracovnice odd. soc. právní ochrany dětí 
 tel: 483 357 664 
 e-mail: eva.novakova@mestojablonec.cz 
počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 
 z toho: 1 člen ZM 
  2 + 1 pracovník MěÚ 
  8 odborníků z řad občanů města 
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15. MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU 
 
Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a pracovníci úřadu.  
• Úřad se děli na odbory a oddělení a v roce 2006 sídlil ve třech budovách: 
• Mírové náměstí 19 - radnice 
• Mírové náměstí 2 
• Komenského 8 
 
Městský úřad se ve své činnosti řídí: 
• na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními 

orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev)  
• na úseku přenesené působnosti, při výkonu státní správy zákony, jinými obecně závaznými 

právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev). 
 
 
 
 

PERSONÁLNÍ NAPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU JABLONEC NAD NISOU 

 
  

Počet 
pracovníků 

rok 2003

Počet 
pracovníků 

rok 2004

Počet 
pracovníků 

rok 2005

Počet 
pracovníků 
k 31.12.2006 

Počet 
pracovníků 
od 1.1.2007

ÚSEK STAROSTY MĚSTA
Kancelář starosty 5,5 5,5 6,5 3,5 3,5
Euromanažer, dotace 1 1 2 2 2
Oddělení interního auditu a stížností 4 4 4 4 4
Oddělení krizového řízení 4 3 3 3 3
ÚSEK CELKEM 14,5 13,5 15,5 12,5 12,5

ÚSEK TAJEMNÍKA MĚÚ
Kancelář tajemníka 5 5 4 4 4
Oddělení právní 4 4 5 5 5
Odbor vnitřních věcí 35 30 31 31 31
- ředitel, sekretariát 2 2 2 2 2
- oddělení vnitřní správy 23 20 21 21 21
- oddělení výpočetní techniky 6 4 4 4 4
- matriční úřad 4 4 4 4 4
Odbor správní 54 53 30 35 35
- ředitel, sekretariát 2 1 1 1 1
- oddělení přestupků 5 5 5 7 7
- oddělení správních agend 7 7 7 8 8
- oddělení dopravně správních agend 8 8 8 10 10
- živnostenský úřad 10 9 9 9 9
- oddělení státní sociální podpory 22 23
ÚSEK CELKEM 98 92 70 75 75
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Počet 
pracovníků 

rok 2003

Počet 
pracovníků 

rok 2004

Počet 
pracovníků 

rok 2005

Počet 
pracovníků 
k 31.12.2006 

Počet 
pracovníků 
od 1.1.2007

ÚSEK MÍSTOSTAROSTY VOBOŘILA
Sekretariát 1 1 1 1 1
Oddělení pro styk s veřejností 3 3
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 31 30 36 45 45
- ředitel, sekretariát, ekonom 4 4 4 3 3
- oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 6 6 6 6 6
     pracovnící placeni dotacemi (terén. prac.) 1 2 2
     pracovnící placeni dotacemi VPP 5 7 7
- oddělení sociálně právní ochrany dětí 7 7 7 12 12
- oddělení sociálních dávek 14 13 13 15 15
Odbor humanitní 19 18 14 14 14
- ředitel, sekretariát, ekonom 3 3 3 3 3
- oddělení školství, kultury a sportu 9 8 7 7 7
- oddělení obecních bytů 3 3
- informační centrum 4 4 4 4 4
ÚSEK CELKEM 51 49 51 63 63

ÚSEK MÍSTOSTAROSTY JUDR. ING. PLETICHY
Sekretariát 1 1 1 1 1
Odbor financí a majetku 28 26 26 28 28
- ředitel, sekretariát, právník, hlavní účetní 2 2 4 4 4
- oddělení rozpočtu a poplatků 9 9 9 6 6
- oddělení účetní evidence 6 6 7 7 7
- oddělení majetko právní 8 6 6 7 7
- oddělení ekonomiky organizací 3 3
- exekuční oddělení 4 4
Odbor správy majetku 21 19 21 22 22
- ředitel, sekretariát, ekonom, dotace 4 3 4 4 4
- oddělení technické obsluhy a bytů 6 6 7 7 7
- oddělení hospodářské správy 6 5 5 6 6
- dopravní a silniční úřad 5 5 5 5 5
ÚSEK CELKEM 50 46 48 51 51

ÚSEK MÍSTOSTAROSTY ING. KYPTY
Sekretariát 1 1 1 1 1
Odbor rozvoje 17 17 17 19 19
- ředitel, sekretariát, ekonom 3 3 2 2 2
- úřad územního plánování 5 5 5 7 7
- oddělení investiční výstavby 5 5 6 6 6
- oddělení přípravy projektů 4 4 4 4 4
Odbor stavební a životního prostředí 23,5 22 26 27 29
- ředitel, sekretariát 2 2 2 2 2
- stavební úřad 12 12 10 10 10
- oddělení životního prostředí 9,5 8 10 11 11
     pracovnící placeni dotacemi VPP 4 4 6
ÚSEK CELKEM 41,5 40 44 47 49

Vedení města 5 5 5 5 5
Rezerva 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Veřejně prospěšné práce 2,5 2,5

CELKEM MĚSTSKÝ ÚŘAD 264,5 248,5 234 254 256  
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Rozmístění odborů a oddělení do budov
stav k 31.10.2006

Tajemník
JUDr. Nesvadba Jiří

Kancelář tajemníka

Právní oddělení

Odbor Odbor Odbor sociálních Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor stavební a
vnitřních věcí správní věcí a zdravotnictví humanitní financí a majetku správy majetku rozvoje životního prostředí

Mgr. Kuneš Mgr. Karlovský Mgr. Macek Mgr. Rýžaková Bc. Frič Ing. Zemín RNDr. Varga Ing. Jakoubek
Jindřich Petr Tomáš Miroslava Ondřej Vladimír Miroslav Libor

+ sekretariát + sekretariát + sekretariát + sekretariát + sekretariát + sekretariát, + sekretariát, + sekretariát, 
právník, metodik ekonom, energetik

Oddělení Oddělení Oddělení sociálních Oddělení školství, Oddělení rozpočtu Oddělení technické Oddělení Stavební úřad
vnitřní správy přestupků služeb a zdravotnic. kultury a sportu a příjmů obsluhy architektury a ÚP

Oddělení Oddělení Oddělení sociálně Oddělení obecních Oddělení účetní Oddělení hospo- Oddělení dotací a Oddělení životního
výpočetní techniky správních agend právní ochrany dětí bytů evidence dářské správy výstavby města prostředí

Matriční Oddělení dopravně Oddělení Informační Oddělení Dopravní a Oddělení přípravy
úřad správních agend sociálních dávek centrum majetkoprávní silniční úřad projektů

Živnostenský Oddělení ekonomiky
úřad organizací

Mírové náměstí 19
Komenského 8
Mírové náměstí 2

Oddělení interního 
auditu a stížností

Oddělení krizového
řízení

Místostarosta
Mgr. Karásek Petr

+ sekretariát+ sekretariát

Místostarosta
Ing. Louda Radovan

+ sekretariát
Mgr. Rudolf Jiří
Místostarosta

Kancelář starostyStarosta města
RNDr. Čeřovský Jiří

 96
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KANCELÁŘ STAROSTY 
 
 

HLAVNÍ ČINNOSTI KANCELÁŘE STAROSTY : 

• přijímání návštěv v obřadní síni města 
• vztahy s partnerskými městy, s domácími i zahraničními partnery 
• agenda rady a zastupitelstva města 
• informovanost občanů 
• práce tiskové mluvčí 
• vydávání Jabloneckého měsíčníku 
• péče o úřední desku a informační skříňky ve městě 
• předávání maturitních vysvědčení, plaket dárcům krve, vítání dětí, 
• blahopřání starším občanům města k jejich životním výročím 
• práce euromanažerky 
 
 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

• takřka 300 občanů obdrželo gratulaci k 70-tým narozeninám, 
• více než 900 občanů obdrželo malý dárek (u příležitosti 75., 80., 85., 90 a víceletých narozenin), 
• 17-ti manželským párům se poblahopřálo ke zlaté nebo diamantové svatbě, 
• 8x se konalo „Vítání dětí“, kterého se zúčastnilo více než 350 dětí, 
• 12 tříd obdrželo v obřadní síni maturitní vysvědčení a 3 třídy diplom o ukončení studia na VOŠMO, 
• 3x proběhlo předávání zlatých a stříbrných plaket MUDr. Jánského dárcům krve, 
• návštěva prvního občánka roku v porodnici, 
• pomoc při zajišťování „Vzpomínkové slavnosti na zesnulé“, 
• pomoc při organizování „Týdne seniorů“, 
• organizace „Štědrovečerního odpoledne na Petříně“ pro osamělé spoluobčany. 
 
 

DALŠÍ ČINNOSTI KANCELÁŘE STAROSTY 

• organizace slavnostního otevření Centra obchodní spolupráce, Spolkového domu, znovuotevření 
kostela Svaté Anny 

• spoluúčast při organizaci různých pravidelných akcí města (vzpomínkové akce u příležitostí výročí 
našeho státu, Den památek, Jablonecké podzimní slavnosti) 

• organizace tradičních akcí (předvánoční setkání starosty města a místostarostů se studenty, 
církvemi, úspěšnými sportovci, kulturními subjekty, sociálními a neziskovými organizacemi, Den 
učitelů aj. ) 

• spolupráce s organizátory různých sportovních akcí lokálního, republikového i mezinárodního 
významu (mezinárodní akce Cyklisté partnerských měst , poháry pro vítěze různých soutěží, 
apod.) 

• spolupráce se školami různých stupňů při organizaci různých akcí (zajišťování dopravy, 
vybavování propagačními materiály, hrazení některých nákladů, Letní vědecká škola v Heidelbergu 
pro jednoho maturanta-absolventa gymnázia aj.) 

• pěstování kontaktů s čestným občanem města, se zástupci různých neziskových organizací 
(Spolek přátel města, Svaz důchodců ČR, Český svaz bojovníků za svobodu, Organizace 
vojenských důchodců, Konfederace politických vězňů, Svaz žen, Český červený kříž) 

• slavnostní přijetí hostů v obřadní síni( celkem 14 přijetí, z toho 10 zahraničních hostů) 
• vytváření fotoalb akcí za každý kalendářní rok  
• vedení agendy přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a Krajského soudu v Ústí n.L., 

pobočky Liberec. 
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AGENDA RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

 
Přehled o jednáních a počtu usnesení rady města v roce 2006  
(podrobnější informace o radě a zastupitelstvu města najdete v kapitole 14. Orgány města). 
 
 
Jednání RM Počet usnesení Účast členů RM  
  Přítomno členů RM % účasti 
 1. schůze RM – 19. 1. 2006 15 9 100% 
 2. schůze RM –   2. 2. 2006 12 8 88,9% 
 3. schůze RM – 16. 2.2006 10 6 66,7% 
 4. schůze RM – 16. 3. 2006 13 8 88,9% 
 5. schůze RM – 30. 3. 2006 11 7 77,8% 
 6. schůze RM – 26. 4. 2006 10 7 77,8% 
 7. schůze RM – 11. 5. 2006 11 7 77,8% 
 8. schůze RM –  8. 6. 2006 13 6 66,7% 
 9. schůze RM – 29. 6. 2006 17 8 88,9% 
10. schůze RM – 31. 8. 2006 17 8 88,9% 
11. schůze RM – 20. 9. 2006 13 7 77,8% 
12. schůze RM –  5. 10. 2006 12 6 66,7% 
1. Mimořád.schůze RM – 25. 5. 2006  2 9 100% 
2. Mimořád.schůze RM – 26. 6. 2006  1 8 88,9% 
3. Mimořád.schůze RM – 12. 10. 2006  1 9 100% 
Ustavující schůze RM  3 9 100% 
Celkem: 12 řádných schůzí RM 
 3 mimořádné schůze RM 161 usnesení ***** ***** 

 
 
Jednání ZM Počet usnesení Účast členů ZM  
  Přítomno členů ZM % účasti 
30. zasedání ZM – 26. 1. 2006 29 29 96,7% 
31. zasedání ZM –   9. 3. 2006 26 23 76,7% 
32. zasedání ZM – 20. 4. 2006 31 26 86,7% 
33. zasedání ZM – 25. 5. 2006 29 25 83,3% 
34. zasedání ZM – 22. 6. 2006 27 24 80% 
35. zasedání ZM –   7. 9. 2006 29 26 86,7% 
36. zasedání ZM – 12. 10. 2006 18 27 90% 
Ustavující ZM r.2006/2010 - 2. 11. 2006  8 30 100% 
 1. zasedání ZM –   7. 12. 2006 29 30 100% 
Celkem: 8 řádných zasedání ZM 
 1 ustavující ZM 226 usneseni ***** ***** 
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EUROMANAŽERKA  

 
PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE 
Realizované a předložené projekty v roce 2006 
 
 

NEINVESTIČNÍ  

 
Jablonecké podzimní slavnosti 2006 
– setkání folklórních souborů  a zástupců partnerských měst 
Program Evropské komise na podporu činností partnerských měst a setkávání občanů 2006 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR) 
 z LB kraje, údaje v Kč nebo v EUR  
EU 14 943,- € 

Informace o projektu 
Žádost byla předložena v Bruselu koncem března 2006. Jablonecké podzimní slavnosti se 
uskutečnily ve dnech 21. – 23. září 2006. Město Jablonec n. N. hostilo folklorní soubory a delegace 
partnerských měst Ronse (Belgie),Marsciano (Itálie), Zwickau a Budyšín (Německo), dále z okresu 
Jelení Hora (Polsko) a ze spřáteleného města Rakalj z Chorvatska. Nedílnou součástí bohatého 
programu slavností byla prezentace projektů realizovaných za podpory Evropské unie a diskuse na 
téma další spolupráce v této oblasti. 

 
 
 
Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu 
SROP (Společný regionální operační program) 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje, údaje v Kč nebo 
v EUR 
EU 416 340,- Kč 
Informace o projektu 
Grantová smlouva byla podepsána v říjnu 2006. V rámci projektu bude v roce 2007 prezentováno 
naše město na veletrzích cestovního ruchu. Jedná se o tuzemské veletrhy Regiontour Brno a Holiday 
World Praha a o zahraniční veletrhy Vakantie Utrecht v Nizozemí a CBR Mnichov v Německu. Dále 
bude vydána barevná čtyřjazyčná mapa Jablonce a blízkého okolí (čeština, polština, němčina a 
angličtina), kde budou barevnými kresbami vyznačeny turistické atraktivity cestovního ruchu. 
Součástí mapy bude hrací kartička, kterou budou moci turisté zaplnit razítky a za odměnu pak obdrží 
v našem informačním centru drobný suvenýr. Mapa s kartičkou bude k dispozici až začátkem letních 
prázdnin 2007. 
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INVESTIČNÍ 

 
Místo pro život – Spolkový dům  
SROP (Společný regionální operační program) 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje 
 údaje v Kč nebo v EUR 
EU 19 590 260,- Kč 
SR   1 959 000,- Kč 

Informace o projektu 
Rekonstrukce bývalé základní školy v ulici E. Floriánové byla ukončena v květnu 2006, objekt byl 
slavnostně otevřen dne 14. června 2006. Vzniklo tak zařízení, kde poskytují své služby neziskové 
organizace se zaměřením na znevýhodněné skupiny obyvatelstva (např. zdravotně postižení, 
problémová mládež, ženy na mateřské dovolené, bezdomovci atd.). Své zastoupení zde má oblastní 
spolek Českého červeného kříže, Mateřské centrum Jablíčko o.s., vedení azylového domu Naděje, 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Fokus-Myklub, o.s., TyfloCentrum, o.p.s., 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a Rytmus. 

 
 
 
Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou 
Interreg IIIA, ČR - Polsko 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje 
 údaje v Kč nebo v EUR 
EU 625 095,- Kč 
SR   41 673,- Kč    
Informace o projektu 
Záměrem projektu bylo přiblížit domácím a zahraničním turistům historicky cenná, v současné době, 
ne tak často navštěvovaná místa našeho města. Okruh měří 6,5 km a tvoří jej 13 zastavení, která 
jsou označena tabulemi s popisem, mapkou a doplněna dobovými fotografiemi. Celý okruh je 
vyznačen turistickými značkami (modro-bílé značení, diagonálně půlený čtverec). Textové části na 
tabulích a tiskovinách jsou uvedeny v češtině, polštině, němčině a angličtině. Byl vydán i čtyřjazyčný 
průvodce, který je zdarma k dostání v informačním centru radnice. Namátkou můžeme vybrat 
zastavení u nově zrekonstruovaného kostela sv. Anny, v arboretu pod Petřínem, u vyhlídky Dobrá 
Voda či u vrkoslavických rybníků. Projekt byl realizován ve spolupráci s okresem Jelení Hora. Vnitřní 
turistický okruh byl slavnostně otevřen dne 27. června 2006. 
 
 
 
Rekonstrukce ulice U Muzea a  Farského náměstí v Jablonci nad Nisou 
Národní program Phare 2003, část II. 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje 
 údaje v Kč nebo v EUR 
EU 110 902,- € 
SR 110 902,- € 
Informace o projektu 
Cílem projektu byla stavební rekonstrukce komunikace Jiráskova ul.,  ul. U Muzea a části náměstí Dr. 
Farského. V tomto centru se nachází turisticky zajímavá místa – Muzeum skla a bižuterie, dále areál 
Eurocentra, kde je umístěno kino Junior, zrekonstruovaný přírodní amfiteátr, výstavní Pavilon A a 
nové Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa. Projekt byl ukončen v srpnu 2006. 
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Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům 
v lokalitě ulice Smetanova 
Národní program Phare 2003, část II. 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje 
 údaje v Kč nebo v EUR 
EU 109 503,- € 
SR 109 503,- € 
Informace o projektu  
V rámci projektu proběhla rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským objektům v ulicích 
Smetanova, Podzimní, Podskalí, a rekonstrukce související technické infrastruktury.  Došlo ke 
zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských objektů a tím k jejich zatraktivnění. Projekt byl 
ukončen v srpnu 2006. 
 
 
 
Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou 
SROP (Společný regionální operační program) 
Spolufinancování z EU, příspěvek ze státního rozpočtu (SR), z LB kraje 
 údaje v Kč nebo v EUR 
EU 48 724 498,- Kč 
SR   8 120 749,- Kč 
Informace o projektu  
V rámci projektu proběhla rekonstrukce historického centra města, konkrétně Dolního náměstí, 
kostela sv. Anny a ulic Soukenné a Dvorské, které tyto památky spojují. Rekonstrukce ulice 
Soukenná byla ukončena již v říjnu roku 2005, rekonstrukce kostela sv. Anny v květnu roku 2006, v 
srpnu zde proběhla montáž nových varhan. Rekonstrukce Dolního náměstí byla ukončena v srpnu 
2006, přičemž v jeho blízkosti byl na budově městské knihovny v ulici Lidická umístěn informační 
box, který je přístupný i pro vozíčkáře. Rekonstrukce ulice Dvorská byla ukončena v říjnu 2006. Dne 
7. září se uskutečnilo slavnostní otevření kostela za přítomnosti prezidenta České republiky Václav 
Klause a dalších významných hostů, o dva dny později byl kostel při příležitosti Dne památek 
slavnostně otevřen pro veřejnost. Za zmínku stojí, že barokní kostel sv. Anny je ve vlastnictví města 
Jablonce n. N., k jeho převodu došlo v roce 2004. V posledních dvaceti letech byl tento kostel až na 
výjimky uzavřen. Jeho obnovou tak vznikl reprezentativní a důstojný kulturní stánek. Partnery 
projektu jsou organizace města, a to Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o., Městská knihovna a 
Městské divadlo, o.p.s., které garantuje programovou nabídku v kostele. 
 
 
 
Kromě výše uvedeného město Jablonec n. N. realizovalo několik akcí, a to v rámci Programu na 
podporu rozvoje komunální infrastruktury (Speciální program Evropské investiční banky 2002).  
Jednalo se např. o výstavbu kanalizace a vodovodů, rekonstrukci školských objektů (např. ZŠ 
Mozartova, ZŠ Pivovarská), amfiteátru a výstavního pavilonu A v areálu Eurocentra, vozovek  
a chodníků.  
 
Město Jablonec nad Nisou je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory společně 
se sedmi dalšími obcemi. V říjnu 2006 byla podepsána grantová smlouva na projekt: Rozvoj 
informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory. Projekt je 
spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu v rámci Společného regionálního operačního programu. 
V rámci projektu bude vybudován bezdrátový rozhlasový varovný a vyrozumívací systém, kterým 
bude možné rychle poskytovat nezkreslené informace k činnosti obyvatel při mimořádných 
událostech, povodních apod. Dále bude zaveden bezdrátový internet, a tím vytvořena veřejně 
přístupná místa k internetu. V Jablonci se jedná o vytvoření takového místa ve Spolkovém domě a o 
jeho rozšíření v Městské knihovně, k dispozici budou od července roku 2007. 
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TISKOVÁ MLUVČÍ 

 
Tiskové konference - byly pořádány pravidelně po jednání rady nebo zastupitelstva města, příp. při 
zvláštních příležitostech, jako například zahájení či dokončení významné stavby nebo jiné události. V 
roce 2006 jsme zorganizovali třicetři tiskových konferencí a vydali opět přes dvě stě tiskových zpráv. 
Všechny materiály jsou archivovány na webových stránkách města.  
 
Přehled o počtu organizovaných tiskových konferencí: 
 
 2004 2005 2006 
tiskové konference 33 29 33 
 
Elektronické zpracování denního tisku: 
 
 2004 2005 2006 
Počet evidovaných článků 1 972 1 523 1 825 
 
 
 
 

JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 

 
Jablonecký měsíčník vycházel v roce 2006 nákladem 20 tisíc výtisků. Vydáno bylo jedenáct čísel 
(červenec – srpen dvojčíslo). Jeho základní rozsah byl 20 stran, přičemž čtyři strany byly věnovány 
reklamní a inzertní části. Radniční zpravodaj vydává město a občané ho dostávají zdarma do svých 
poštovních schránek. Distribuci zajišťuje Česká pošta. 
 
Prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku informujeme občany města o činnosti městského úřadu, o 
významných událostech, společenském, kulturním a sportovním dění ve městě a také o minulosti 
města. 
 
Jablonecký měsíčník je oblíbeným periodikem a je potěšitelné, že se o něj zajímají nejen 
Jablonečané, ale i obyvatelé z okolních obcí. S Jabloneckým měsíčníkem se zájemci mohou seznámit 
také na webových stránkách www.mestojablonec.cz  (město – Jablonecký měsíčník). 
 
 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA V ROCE 2006  

 
V roce 2006 prošly webové stránky poměrně výraznou změnou směrem k novým službám a lepší 
správě dat. Novinkou, danou zákonem, se stala nová elektronická úřední deska. Celá nová koncepce 
úřední desky umožnila správu příspěvků jednotlivými úředníky. Obsahuje vyhledávání podle různých 
kritérií i archiv starších oznámení. Zveřejňování příspěvků se tak stalo mnohem snazší a úřední deska 
se zařadila mezi nejvyhledávanější služby webu. 
 
Ve vnitřním uspořádání prošly webové stránky města změnou především ve správě databází. Spojení 
všech databázových aplikací do jedné databáze subjektů a umístění umožnilo zobrazení jednoho 
subjektu na několika místech webu bez nutnosti dvojité aktualizace dat. Toto řešení umožnilo vymezit 
určité informace pro samostatnou prezentaci pro turisty a zároveň zachovat pružnou správu dat. 
Nejnápadnější změnou je však nový vzhled stránek, který působí živějším dojmem. Barevně byla 
oddělena také část turistických informací, které nyní obsahují i části z obecného webu. Informace však 
zůstávají vnitřně vzájemně propojeny, což uživatelům umožňuje získávat k poskytovaným informacím 
další souvislosti. 
 
Ve větší míře se v roce 2006 uplatnilo použití anket a diskusního fóra. Tzv. sloupcová anketa byla 
použita celkem 5 krát. Ptali jsme se na součásti webu, využívání různých služeb, odpady či 
bezbariérovost ve městě. Celkem se zúčastnilo našich anket 3331 uživatelů. Průměrně tedy do každé 
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sloupcové ankety přispělo 666 návštěvníků webu. Diskusní fórum začalo svůj provoz třemi tématy z 
oblasti kultury a sportu. Poté přibylo téma webových stránek a nejživějším tématem se stalo Dolní 
náměstí. Ankety i diskusní fórum se tak staly cennou zpětnou vazbou a zdrojem informací pro další 
činnost města. Do jisté míry speciálním druhem získávání informací od občanů byly složitější 
dotazníkové ankety. Ty se objevily celkem dvakrát, se zaměřením na kulturu a sport a bezbariérovost 
ve městě. 
 
 

STATISTIKY 

Graf návštěvnosti v jednotlivých měsících 

  
I v roce 2006 se projevoval příznivý trend vzrůstající návštěvnosti. Vývoj v jednotlivých měsících 
zobrazuje graf výše. Celkem navštívilo v roce 2006 naše stránky 299.272 uživatelů. Průměrná 
měsíční návštěvnost  činila 24.939 přístupů. Pro srovnání, v roce 2005 činila průměrná měsíční 
návštěvnost 13.697 uživatelů. 
 
Podíváme-li se kam lidé nejčastěji na našem webu chodili, zjistíme že nejvíce je tradičně zajímal 
Kalendář akcí. Za ním následují informace městského úřadu, sekce kultura a sport, úřední deska, 
životní situace a turistické informace. 
 
 
Uživatelé, kteří se k nám dostali pomocí vyhledávače, použili nejčastěji Seznam.cz. Za ním následují 
Google, Centrum, Atlas a MSN. Nejčastější fráze, podle které uživatelé hledali naše stránky, byla 
„jablonec nad nisou“. Ve velkém odstupu následují „jablonec“ a „www.mestojablonec.cz“. Viz. tabulka. 
 
 
Vyhledávací fráze Počet použití  
jablonec nad nisou 35239  
jablonec 8092  
www.mestojablonec.cz 3950  
město jablonec nad nisou 3066  
městský úřad jablonec nad nisou 2376  
site:www.mestojablonec.cz jablonec nad nisou 1836  
město jablonec 1353  
městojablonec 910 
 
 

OHLASY 

V roce 2006 byly webové stránky města oceněny druhým místem v krajském kole soutěže Zlatý erb o 
nejlepší webové stránky měst a obcí. V kategorii nejlepší elektronická služba jsme s aplikací „Životní 
situace“ obdrželi třetí místo. 
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ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

HLAVNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI ODDĚLENÍ: 

 
• připravovat město a správní obvod obce s rozšířenou působností na mimořádné události  
• a řešení krizových situací  
• řešit ochranu před povodněmi ve městě i správním obvodu obce s rozšířenou působností  
• zajistit akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 
• zabezpečit úkoly stanovené městu a obci s rozšířenou působností „brannými zákony“ 
• plnit úkoly v požární ochraně a v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) v 

objektech a zařízeních města 
 
 
V průběhu roku 2006 oddělení zpracovalo - provedlo: 
v připravenosti na mimořádné události, řešení krizových situací a ochraně před povodněmi: 
 
• Upřesnění Plánu evakuace obyvatelstva  pro město Jablonec n.N. i správní obvod Jablonce n.N. 

obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) 
• Upřesnění Havarijního plánu pro správní obvod Jablonce n.N. ORP podle Havarijního plánu 

libereckého kraje 
• Krizový plán pro správní obvod Jablonce n.N. ORP (schválen bezpečnostní radou města), 

Operační plány pro řešení konkrétních krizových situací, Plán nezbytných dodávek, Plán 
nouzového přežití obyvatel 

• 4 odborné přípravy a zaměstnání k činnosti vybraných zaměstnanců ZŠ při řízení evakuace 
• zřídilo, odborně  připravilo a všestranně zajistilo činnost 9 zařízení civilní ochrany k zajištění 

evakuace obyvatel a 4 zařízení k zajištění nouzového přežití obyvatel  
• Upřesnění Povodňových plánů Jablonce n.N. ORP, města, obcí a 58 subjektů 
• Součinnost při řešení 7 událostí na území města (včetně zajištění evakuace obyvatel, aktivace 

povodňové komise) 
 
 
v připravenosti orgánů krizového řízení města a obcí: 
 
• metodiky činnosti odborných skupin krizového štábu při řešení mimořádných událostí, krizových 

situací a metodiky činnosti povodňových komisí 
• v březnu odbornou přípravu a námětové cvičení se starosty obcí, povodňovými komisemi Jablonce 

ORP, města a obcí k ochraně před povodněmi a jejich řešení 
• v květnu odbornou přípravu ostatních účastníků ochrany před povodněmi (52 subjektů) 
• v prosinci odbornou přípravu starostů obcí ve správním obvodu a členů krizového štábu města k 

řešení možných mimořádných událostí a krizových situací na území města (ORP)  
 
 
požární ochrana a BOZP: 
 
• 16 preventivních požárních prohlídek a 6 kontrolních prohlídek BOZP v objektech MěÚ, městských 

ubytoven a školských zařízeních; kontrolou nebyly zjištěny žádné závady ohrožující životy osob 
nebo by byly v přímém rozporu s požární bezpečností 

• provedena odborná příprava zaměstnanců zařazených do 9 preventivních požárních hlídek 
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JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce - Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč zřízené starostou 
města, jsou plně akceschopné. Město zakoupilo nové zásahové vozidlo CAS 24 TATRA pro jednotku 
v Jabloneckých Pasekách,  nákupem materiálu se zkvalitnilo další technické vybavení všech jednotek. 
Byla dokončena přístavba zbrojnice v Jabloneckých Pasekách.  
 
Počet zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů: 2004 2005 2006 
J.Paseky 19 19 16 
Kokonín 20 20 19 
Proseč 9 15 17 
Celkem 48 54 52 
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ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A STÍŽNOSTÍ 

 
 
Stížnosti 
 
 2004 2005 2006 
Počet evidovaných stížností  354 403 258 
Počet stížností písemných 82  119  61 
Počet petic 0 1 3 
Počet stížností ústních 272 283 194 
 
U stížností vyřízených písemně bylo 29 stížností označeno jako plně oprávněných, 29 stížností jako 
neoprávněných,  3 stížnosti byly postoupeny jinému orgánu – ČIŽP, Telefonica, MěÚ Praha. Z 
celkového počtu bylo 27 stížností směřováno na činnost úřadu, města a organizací městem zřízených 
- z tohoto počtu bylo 7 stížností vyhodnocených jako oprávněných. Dalších 34 stížností  směřovalo do 
oblasti soužití občanů (nedodržování obvyklých norem). Stížnosti ústní jsou  vyřizovány, pokud je to 
možné, ihned s klientem – obsahem jde převážně o spory mezi občany a  různé konzultace. 
V souvislosti s vyřízením stížností bylo svoláno a vykonáno 75 šetření na místě. 
 
 
 
Interní audit  
 
Počet vykonaných auditů (kontrol) dle plánu odpovídá v roce 2006 číslu 7: 
• Kontrola dodržování zákona o cestovních náhradách – stravné  
• Kontrola dotace na zřízení integračních bytů pro uprchlíky – jednání na MV ČR 
• Popis procesu řešení petic 
• Popis procesu řízení dotací 
• Kontrola správnosti vyúčtování příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2005 
• Kontrola vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů 
• Kontrola vyplácení odměn realitním kancelářím 
 
Počet vykonaných auditů (kontrol) mimo plán odpovídá v roce 2005 číslu 3: 
• Mimořádná kontrola - stanovení limitu výdajů na telefony (mobilní telefony, karty) 
• Mimořádná kontrola - vyhodnocení práce REKA ve věci pronájmu nebytového prostoru v objektu 

Lidická 1904/14 
• Sumarizace dotačních podmínek kontrolovaných Finančním úřadem v Jablonci nad Nisou  
 
 
 
Ostatní činnosti 
• vypracování popisu procesu řešení stížností 
• vypracování popisu procesu auditu 
• vypracování popisu procesu cestovních náhrad 
• vypracování popisu procesu bezplatné telefonní linky 
• vypracování a vyhodnocení dotazníku spokojenosti občanů města Jablonce nad Nisou s činností 

městského úřadu 
• spolupráce na návrhu směrnice k archivaci dokladů k dotačním titulům 
• prošetřování připomínek aktivistek SPOZ  
• kompletní servis pro kontrolní výbor 
• spolupráce při řešení mimořádných případů na základě podnětů ostatních oddělení MěÚ,  
• realitních kanceláří   
• účast v pracovní skupině CAF 
• účast v pracovní skupině k bezplatné telefonní lince 
• účast v pracovní skupině Hodnocení pracovníků 
• účast v pracovní skupině Regenerace památkové zóny 
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
SLOŽENÍ A ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: 

 
sekretariát 
• evidence originálů obecně závazných vyhlášek, nařízení a vnitřních norem městského úřadu 
• výkon státní správy, odborné a administrativní práce na úseku voleb a sčítání 
• vedení dokumentace o práci komisí RM, výborů ZM vč. přípravy materiálů pro RM a ZM 
• dokumentace o jmenování, odvolání a odměňování ředitelů organizací, kde je město zakladatelem 

nebo zřizovatelem (dle usnesení RM) 
• rozpočet 
 
personalistka 
• personální agenda a ekonomika práce pro městský úřad, městskou policii a organizace u nichž 

město bylo zakladatelem nebo zřizovatelem včetně organizací jejichž personální agenda přešla na 
městský z okresního úřadu k 1.1.2003,  

• výběrová řízení 
• informační systém o platech 
• vzdělávání pracovníků podle zákona 312/2002 Sb. o úřednících – plány, vysílání, úhrady, 

evidence, zprávy  
 
 
Struktura školení pro pracovníky městského úřadu v roce 2006: 
 

 počet dní školení zúčastnilo se 
pracovníků

průměrná cena
1 dne školení

odborná školení 422 151 1 214 Kč
vstupní školení 80 16 100 Kč
školení počítačů 2 21 286 Kč
zvláštní odborná způsobilost 97 8 815 Kč
školení vedoucích pracovníků 0 0 0 Kč
výuka cizích jazyků za finanční 
podpory MěÚ 

32 v celoročních 
kurzech

 
 
 
v roce 2006 vyhlásil a uzavřel městský úřad výběrová řízení: 
 
 počet výběrových řízení celkem přihlášených
na řadového pracovníka 23 332
na vedoucího oddělení 4 7
na ředitele odboru 1 4
na ředitele organizace 0 0
 
 
mzdové účetní 
• mzdová agenda pro městský úřad, uvolněné a neuvolněné zastupitele  
• docházkový systém 
• archivy (Alergologie, KaSSu, Uhelných skladů, Podniku služeb, Jeslí, Centra Výšina, Restaurací a 

Jídelen, TSMJ, PaNu – část, Školský úřad) 
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PRÁVNÍ ODDĚLENÍ 

 
 
Právní oddělení zajišťuje mimo dalších činností: 
• poskytování právních stanovisek a rozborů pro město, městský úřad, 
• vymáhání dluhů z obecních bytů a nebytových prostor a tím související jednání u soudů všech 

stupňů a jednání s klienty (nájemci), 
• příprava a sepisování podání (žalob) a dalších návrhů k soudu, 
• zastupování města při jednání před soudem, 
• výkon opatrovnictví (ve správním řízení, v řízení dle občanského soudního řádu), 
• provádění a účast na místních šetřeních, exekučních řízeních, 
• provádění správních činností při postupu dle ustanovení § 5 občanského zákoníku, 
• Soudní spory evidované k 31.12.2006-celkem 627,z toho přijaté v roce 2006 -celkem 284 
• počet řízení dle § 5 ObčZ zahájených v roce 2006 - 7 
 
 
PŘEHLED PODANÝCH ŽALOB A NÁVRHŮ NA VÝKON ROZHODNUTÍ 
 
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Plat.r. 11 21 12 10 10 3 3 4 13 13 7 13
Přiv. 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpověď 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
Výk.r.-np 1 1 4 0 4 1 0 0 0 1 6 1
Výk.r.-pp 13 24 22 18 7 9 7 6 0 3 6 2
Celkem 29 46 41 28 21 13 10 10 16 17 24 16
             
Vysvětlivky:            
Výpověď- výp.z nájmu bytu dle § 711 obč.zák.       
Plat.r.-platební rozkaz           
Přiv.-návrhy na přivolení výpovědi z nájmu bytu       
Výk.r.-np-návrhy na výkon rozhodnutí-nepeněžité plnění     
Výk.r.-pp-návrhy na výkon rozhodnutí-peněžité plnění      
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

měsíc

Plat.r.
Přiv.
Výpověď
Výk.r.-np
Výk.r.-pp
Celkem

 
 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 109

 
PŘEHLED ÚSTNÍCH JEDNÁNÍ U SOUDU V R. 2006 
 
 
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Počet 14 11 3 4 8 9 9 12 6 3 7 4
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PŘEHLED OPATROVNICTVÍ URČENÝCH SOUDEM V R. 2006 
 
 
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Počet 6 8 54 14 29 32 6 19 6 38 17 14
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 
 
ředitel odboru Mgr. Jindřich Kuneš 
oddělení Oddělení vnitřní správy  

Matriční úřad 
Oddělení výpočetní techniky 

 
 
Odbor vnitřních věcí eviduje všechny smlouvy, uzavřené Městským úřadem Jablonec nad Nisou. 
Počet smluv evidovaných v roce 2006: 
 
odbor Počet uložených smluv 
Starosta 16
Místostarostové 3
Kancelář starosty 5
Právní odd. 1
Odd. krizového řízení 13
Kancelář tajemníka 0
Odbor vnitřních věcí 32
Správní odbor 3
Odbor soc. věcí a zdravotnictví 7
Odbor humanitní 179
Odbor financí a majetku 189
Odbor správy majetku 80
Odbor rozvoje 115
Odbor stavební a životního prostředí 12
Městská policie 3
Divadlo 0
CELKEM 658
 
• celkem vydáno 781 čísel ke smlouvám 
• neuzavřeno 8 smluv 
• k 19.2.2007 nepředáno k evidenci 115 smluv 
 
 
 

ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY  

 
• tvorba, čerpání a vyhodnocování rozpočtu kapitoly odboru vnitřních věcí 
• organizační a materiálně technické zabezpečení voleb do Senátu PČR a ZM obcí 
• materiálně technické zabezpečení provozu městského úřadu jako celku 
• spisová služba a provoz centrální spisovny úřadu 
• zabezpečení, úklid a opravy budov Komenského 8 a Mírové náměstí 19 
• zprovoznění nové budovy v Anenské 5,5a, kde bude sídlit oddělení sociálně právní ochrany dětí 
• komplexní pojištění movitého a nemovitého majetku města včetně odpovědnosti za škodu a 

následných likvidací pojistných událostí, výběr nové pojišťovny 
• autoprovoz služebních vozidel a jejich opravy 
• pronájem nebytových prostor v budově radnice včetně zasedacích místností 
• smlouvy na dodávku energií 
• centrální evidence smluv za celý úřad 
• nákup,správa a evidence hmotného majetku v rámci odboru vnitřních věcí včetně inventarizace 
• provoz vnitřního informačního centra 
• vybudování nového pracoviště pro vydávání cestovních pasů s biometrickými prvky 
• úpravy kanceláří, osvětlení, malování, nábytek 
• stavební a interiérové úpravy kanceláří budovy Anenská 5 
• součinnost s projektantem na přípravě projektu rekonstrukce budovy Anenská 7 
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MATRIČNÍ ÚŘAD 

 
Druh činnosti : 2004 2005 2006 
Narození 795 803 966
Sňatky 151 142 175
Úmrtí 514 453 482
Úřední ověřování podpisů a listin celkem 28 536 28 703 33 020
- z toho matrika 8 121 9 629 17 199
- z toho vnitřní informační středisko 20 415 19 074 15 821
Druhopisy matričních dokladů 1 065 903 896
Žádost o výpis z rejstříku trestů 1 131 1 389 1 540
Změna jména a příjmení a jiná správ. řízení 31 32 49
Státního občanství (ž. o osvědčení, slib, stanoviska) 247 78 203
Vysvědčení o právní způsobilosti 13 22 16
Osvědčení k církevnímu sňatku 8 7 15
Zvláštní matrika Brno - zápisy 36 37 28
Protokol o přidělení rod. čísla 808 818 984

 
 
• matrika narození, manželství a úmrtí  
• státní občanství 
• zvláštní matrika 
• druhopisy matričních dokladů 
• matriční doklady pro cizinu 
• změny jména a příjmení 
• vidimace a legalizace  (ověřování podpisů a listin) 
• žádosti o výpisy z rejstříku trestů 
• rodná čísla 
 
 
 
 

ODDĚLENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

 
• komplexní provoz počítačové sítě ve všech budovách úřadu včetně městské policie 
• aplikace síťových programů, jejich nákup, údržbu včetně programů lokálních 
• zálohování dat a jejich ošetření, aplikaci ochranných antivirových systémů a jejich pravidelnou 

aktualizaci 
• nákupy výpočetní techniky včetně serverů podle potřeb jednotlivých odborů 
• provoz digitální telefonní ústředny včetně tarifikace telefonních hovorů 
• provoz Internetu a e-mailové pošty a Intranetu 
• provoz elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem 
• provoz docházkového systému 
• provoz SMS serveru pro objednání občanů pro vyřízení správních agend 
• technické zabezpečení jednání RM a ZM, zvukové záznamy, hlasovací zařízení, ozvučení 

zasedací místnosti 
• plnění úkolů na úseků biometrie, e-testů pro zkušebního komisaře 
• příprava datového propojení s novou budovou Anenská 5 a její rozšíření pro telefonizaci 
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SPRÁVNÍ ODBOR 
 
ředitel odboru JUDr. Petr Karlovský 
oddělení oddělení přestupků 

oddělení správních agend 
oddělení dopravně správních agend 
živnostenský úřad 

 
Kromě hlavních činností v rámci jednotlivých oddělení do příslušnosti odboru mimo jiné také patří: 
změny názvů ulic a přidělování jmen ulicím nově vznikajícím. 
 
 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ 

• přijímá oznámení fyzických a právnických osob o přestupku 
• projednává přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vzpp. ( např. přestupky v dopravě, 

proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, atd.) a dle zák. č. 168/1999 Sb.,   
o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, vzpp.( blokově, příkazem, ve SŘ )  

• projednává správní delikty dle zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
provozem vozidla, vzpp., a zák. č. 361/2000 Sb., silniční zákon, vzpp. ( blokově, příkazem, ve SŘ )  

• zpracovává podklady pro vymáhání pokut pro odbor financí a majetku  
• vede rejstřík přestupků  
• rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti 
 
 
 2004 2005 2006 
celkem projednáno přestupků 1136 1357 1263
rozhodnuto ve správním řízení ( včetně příkazního řízení ) 858 1051 955
vyřešeno v blokovém řízení 278 306 308
odloženo dle § 66 zákona č.200/1990 Sb. 486 516 516
postoupeno dle § 55 a § 71 zák. č. 200/1990 Sb. 327 214 131
zastaveno dle § 76 zák. č. 200/1990 Sb. 57 77 53
nezpracované přestupky přecházející do následujícího roku 303 188 203
rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku sankce ve SŘ 107 131 131
ve sledovaném roce uloženo na pokutách (v Kč) 1 850 200 2 721 600 3 038 700
 
 
• Zaměření činnosti na přestupky vykazující znaky domácího násilí 
• Podíl na preventivně-bezpečnostní akci zaměřené na postih překračování rychlosti 
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ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND 

• vede evidenci obyvatel a registr domů (čísla popisná, orientační a evidenční) na počítačové síti 
městského úřadu, v celostátním informačním systému i v evidenci manuální a jejich aktualizace 

• vede a aktualizuje oficiální seznam ulic 
• vede seznamy voličů  
• zajišťuje agendu trvalých pobytů, občanských průkazů a cestovních dokladů   
 
 
 2004 2005 2006 
provedeno změn trvalého pobytu v rámci okr.  3.129 4.145 4.466
provedeno zrušení trvalého pobytu 69 108 122
přihlášeno z jiného okresu 752 881 915
odhlášeno mimo okres 1.243 900 1.073
vydáno občanských průkazů se SČZ  8.816 11.274 8.955
vydáno občanských průkazů bez SČZ  33 0 72
vydáno cestovních pasů se SČZ ( fialové ) 7.280 7.382 5.110
vydáno cestovních pasů bez SČZ ( zelené ) 936 712 600
 
* počet pasů se SČZ uveden jen za období do srpna, od září vydávány CDBP, jejichž počet systémem 
neevidován 
 
• byla prováděna povinná výměna starých typů občanských průkazů 
• byla zavedena agenda cestovních dokladů s biometrickými prvky 
• došlo k plnohodnotnému zavedení systému objednávání klientů pomocí SMS na všechny agendy a 

zpětné vyrozumívání o vyzvednutí nových OP a CD 
 
 

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND  

 
• vede registr vozidel dle zák. č. 56/2001 Sb. a registr řidičů dle zák. č. 361/2000 Sb. 
• provádí zkoušky žadatelů o řidičský průkaz, registruje autoškoly a vede jejich seznam  
• vede správní řízení na úseku odnímání řidičských průkazů 
• vede agendu BESIP 
 
 2004 2005 2006 
registrováno řidičů 30.062 30.509 34.140
provedeno změn v registru řidičů 31.616 51.764 55.355
z toho vydáno ŘP (vč. mezinárodních ŘP) 3.445 5.306 6.887
vyzkoušena způsobilost u nových řidičů 688 723 642
registrováno vozidel 36.845 39.093 41.379
provedeno změn v registru vozidel 14.030 13.476 14.165
 z toho změny provozovatelů / vlastníků vozidel 8.662 8.494 10.021
schválena technická způsobilost vč.dovozů 431 567 791
 
• od 1.7.2006 v praxi aplikována činnost spojená s bodovým systémem hodnocení řidičů  
• od 1.7.2006 rovněž zprovozněn nový systém zkoušek řidičů formou elektronických testů   
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ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 
• vydává živnostenské listy a koncesní listiny, změny živnostenských listů a další dokumenty podle 

živnostenského zákona  
• provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnost. zákona  
• plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy ( např. o ochraně spotřebitele, o CK, atp. ) 
• vede živnostenský rejstřík a poskytuje z něj výpisy osobám či orgánům, které prokáží právní zájem 
• vede evidenci zemědělských podnikatelů 
 
 2004 2005 2006 
evidováno podnikatelů 16.753 17 272 16861
vydáno nových živnostenských listů 1.092 941 1227
vydáno nových koncesních listin 34 27 21
zrušeno živnost. listů a koncesních listin 496 524 320
provedeno změn v živnost. oprávněních  5.646 5.757 4900
poskytnuto výpisů ze živnost. rejstříku 318 182 396
vedeno správních řízení 726 674 459
provedeno kontrolních zjištění 815 737 492
 
Zřízeno Centrální registrační místo ( CRM ) v rámci projektu ZAP, 
tj. naplňování principu  
Zjednodušeného administrativního postupu při zahájení a v průběhu podnikatelské činnosti 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
ředitel odboru Mgr. Tomáš Macek 
oddělení Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Oddělení sociálních dávek 

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 
 
 2004 2005 2006 
Děti svěřené do péče jiné osoby 35 42 46
Děti s nařízenou ústavní výchovou 78 84 65
Děti svěřené do pěstounské péče / počet rodin 48 / 26 39 / 26 37/26
Žadatelé o osvojení 14 17 9
Žadatelé o pěstounskou péči 5 4 6
Děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 13 12 13
Děti se syndromem CAN 17 8 20
Děti s výchovnými problémy 54 80 93
Mladiství s trestnou činností 63 39 46
Nezletilí páchající trestnou činnost 42 65 59
 
 
 2004 2005 2006 
Jednání u soudů, PČR a dalších institucí za měsíc 73 72 101
Počet pracovníků oddělení 7 7 8 /
 
 
Z agendy sociální práce s rodinami a dětmi: 
 
• poradenská činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí, ale i celého systému sociálního 

zabezpečení 
• prevence předcházení negativních jevů, vyskytujících se v péči o děti – bylo uskutečněno opětovně 

několik besed s rodiči a akcí pro děti ze slabého sociálního prostředí. Trvá spolupráce s 
přípravným ročníkem Speciální školy v Jablonci nad Nisou, občanským sdružením Prostory a 
dalšími institucemi.  

• pravidelně byly navštěvovány děti s nařízenou ústavní výchovou. Po novele zákona o sociálně 
právní ochraně dětí jsou návštěvy od 1.6.2006 prováděny 1x za tři měsíce, což je plně v zájmu 
každého z těchto dětí. 

• nově je povinností orgánu sociálně právní ochrany dětí navštěvovat také nejméně 1x za tři měsíce 
rodiče dětí, které byly umístěny v ústavní výchově a poskytovat jim maximální možnou podporu a 
pomoc tak, aby došlo k obnově narušených funkcí rodiny 

 
Z agendy náhradní rodinné péče: 
 
• nadále jsou sledovány děti v ústavní výchově, u kterým je předpoklad, že u jejich původní rodiny 

nedojde k obnově narušených funkcí a jsou tedy vhodné pro náhradní rodinnou péči 
• v listopadu se konalo tradiční víkendové setkání pěstounských rodin 
• v prosinci se po příznivém ohlasu z předchozího roku opětovně uskutečnilo  odpolední setkáním 

maminek pěstounek „Vánoční pohlazení podruhé“ 



Jablonec nad Nisou - ROČENKA 2006 
 

 116

 
Z agendy kurátorů pro mládež: 
 
• je nadále naplňován Zákon č. 218/2003, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Agenda byla nadále vykonávána dvěma 
kurátorkami pro mládež. 

• byly uskutečněny přednášky a besedy v základních školách našeho měst na téma trestní 
odpovědnosti, výchovných a trestních opatření nejen pro nezletilé, ale i pro učitele a rodiče 

• navázána spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou – JOB club pro nezletilé 
nezaměstnané, na jehož  přípravě a realizaci se kurátorky významně podílely. 

 
 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICTVÍ 

 
SENIOŘI:  
Domy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou: 
 
 2004 2005 2006 
Celkový počet evidovaných žádostí 273 276 286
Přijato žádostí do DPS -DsPS   47 57 47
Umístěno - jednotlivci 16 19 23
Umístěno - dvojice 2 0 3
Vánoce - rozdáno dárků  540 560 572
 
 
Kluby důchodců: 
 
 2004 2005 2006 
Počet klubů  4 4 5
Počet stálých členů             125 125 165
Počet akcí, které zajišťoval městský úřad 7 8 11
Rozpočet na činnost klubů důchodců  172.000,-Kč 172.000,-Kč 173.000,-
Vánoční balíčky        55.000,-Kč 55.000,-Kč 54.000,-Kč
 
 
Společensky nepřizpůsobení občané 
 
 2004 2005 2006 
Počet osob propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody a vazby 89 87  88

Počet osob, které nastoupily ve sledovaném 
roce výkon trestu a vazby  79 75 79

Vyplacená částka jako nenávratná výpomoc po 
ukončení výkonu trestu odnětí svobody (vazby) 56.500 Kč 46.600 Kč 44.400 Kč

Počet klientů, kteří navštívili koordinátorku 
sociální péče  185 189  183
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Občané zbavení způsobilosti k právním úkonům: 
 
 2004 2005 2006 
Celkem klientů zbavených způsobilosti k 
právním úkonům v opatrovnictví města  15 15 16

Počet umístěných v ústavu sociální péče nebo 
domově důchodců 2 2 2

Dlouhodobý pobyt v psychiatrické léčebně  5 4 5
Pobyt doma 9 10 10
Noví klienti zbavení způsobilosti k právním 
úkonům v opatrovnictví města  2 0 1

 
 
 

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝMI SUBJEKTY V ROCE 2006: 

 
Adresář neziskových subjektů z oblasti sociální a zdravotní, které působí na území města je 
průběžně aktualizován, umístěn na: www.mestojablonec.cz  - zdravotnictví a sociální 
služby/neziskové organizace/, web částečně upraven i pro zrakově postižené – t.č. se ke spolupráci s 
městem hlásí  43 organizací. 
 
 
Pravidelné schůzky s neziskovými organizacemi se konají cca 1x měsíčně – vzájemný přenos 
informací, získávání podnětů k řešení problémů občanů, zdravotně postižených občanů města  včetně 
spolupráce s církevními organizacemi, které působí v sociální oblasti. Pravidelné předávání informací 
o možnostech získání finančních prostředků na činnost a akce, dění v této oblasti, změnami v 
legislativě v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, přípravou komunitního plánování 
atd..  
 
„Jablonec nad Nisou - město bez bariér“ - strategický dokument města, na jehož základě Město 
Jablonec n.N. dlouhodobě koncepčně řeší problematiku zdravotně postižených občanů města. Plnění 
jednotlivých záměrů je pravidelně sledováno – k nahlédnutí tabulka na oddělení sociálních služeb a 
zdravotnictví. Podněty a připomínky občanů jsou zpracovány do 83 záměrů řešení. Průběžně se plní 
59, splněno bylo 13 záměrů (jednorázové akce) u dalších je plnění připravováno. V rámci plnění bylo 
provedena řada místních šetření a jednání s majiteli objektů a provozoven ve městě. 
V listopadu 2006 proběhla „Anketa k bez-bariérovosti města“ s cílem aktualizovat problémy občanů a 
zjistit jak vnímají dosažené úpravy. Výsledky budou zveřejněny začátkem roku.2007. 
 

SPOLUPRÁCE S P.O.SPOLKOVÝ DŮM JABLONEC NAD NISOU.  

 
14.6.2006  „Den zdravotně postižených“  
3.11.2006  IV.ročník akce „Společně nejen na jevišti“. 
 
 

FINANČNÍ PODPORA MĚSTA: 

• Příspěvky a granty z rozpočtu města 
• Projekt sociální automobil – příspěvek na provoz z rozpočtu města 
• Zvýhodněný pronájem nebytových prostor pro činnost organizací 
• Slevy pro držitele průkazů ZTP na vstupném do Městského divadla v Jablonci n.N., slevy na 

vstupném do městských kin 
• Sport – zvýhodněný pronájem městské haly, zlevněné permanentky na Městský stadion pro 

občany se ZTP 
• Doprava MHD – na páteřní linky jsou nasazeny CITY busy, vozy SOR, nové vozy se nakupují  

nízkopodlažní, odjezd těchto autobusů je vyznačen v jízdním řádu, ČSAD – pomoc při provozu 
sociálního automobilu 
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Z AGENDY ROMSKÉ PORADKYNĚ: 

 
• Metodické vedení 7 pracovníků, zaměstnaných MěÚ formou  veřejně prospěšných prací. 
• Spolupráce při zajištění 480.000,- Kč z vyhlašovaného programu  Rady vlády pro záležitosti 

romské komunity na zajištění opravy střechy objektu Ubytovny pro rodiče s dětmi Za Plynárnou 13 
• Spolupráce při zajištění 500.000,- Kč  z vyhlašovaného programu  Rady vlády pro záležitosti 

romské  komunity  na zajištění  výkonu terénní sociální práce v romských komunitách.  
• Vylepšení venkovního zázemí  pro sportovní vyžití  dětí ze sociálně vyloučené lokality  Zelené údolí 
• Zajišťování  úklidu veřejného prostranství v rizikových ulicích  - Dlouhá a Revoluční 
• Spolupráce při realizaci  kulturních a vzdělávacích  aktivit  pro občany romské  minority  v objektu  

Komunitního centra  pro národností menšiny -  Zelené údolí 3  
• Zajištění   kulturní akce   „  Přehlídka  romské amatérské hudby“ 
• Zabezpečení  poznávacího výletu  do Českého ráje  pro  50 dětí ze základní školy Jugoslávská 4 
• Zajištění  účasti  romské mládeže a dospělých na 6. ročníku  Festivalu romské hudby v Lysé nad 

Labem  
• Zabezpečení  Vánoční besídky pro 130 dětí ze znevýhodněného prostředí  
• Zajištění Vánoční besídky pro 20 žáků přípravného ročníku   
 
 

Z ČINNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ: 

 
• V rámci výkonu terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí a v objektu  Ubytovny pro 

rodiny s dětmi Za Plynárnou 13 poskytli terénní soc. pracovníci 243 obyvatelům těchto lokalit 
zejména poradenství a součinnost při řešení problémů v oblasti bydlení , řešení dluhů na 
nájemném a splátkových kalendářů, zajištění pracovních příležitostí pro dlouhodobě 
nezaměstnané, záškoláctví a dodržování léčebného řádu, ale i zajištění účasti romských žáků a 
studentů na vyhlášených stipendijních programech.  

• Během roku 2006 vedli terénní pracovníci  283 jednání v zájmu klienta  ve věci bydlení (řešení 
dluhů na nájemném,  pomoc při zajištění sepsání splátkových kalendářů, žádostí o pomoc při 
zajištění bydlení, úklid v prostorách domů a jejich okolí, zajištění oprav a údržby bytů, vylepšení 
stávajících bytových podmínek ). 

• Ve 150 případech bylo vedeno jednání s rodiči nezletilých dětí, romskými pedagogickými 
asistentkami a vedením škol za účelem řešení záškoláctví, nedodržování léčebného řádu, zajištění 
účasti romských žáků a studentů na vyhlášených stipendijních programech. 

• Terénní soc. pracovníci vedli 105 jednání v souvislosti se zajištěním volnočasových  aktivit pro děti 
ze  znevýhodněného prostředí. 

• Na 255 jednání vedli terénní soc. pracovníci se svými klienty ve prospěch  zajištění základní 
zdravotní a sociální osvěty, plánovaného  rodičovství, vytváření optimálních hygienických návyků v 
souvislosti s osobní hygienou, čistoty  obydlí a sociálního zázemí a  hospodaření s příjmy rodiny.  

 
 

Z ČINNOSTI PROTIDROGOVÉHO KOORDINÁTORA: 

 
• Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2005 
• Strategie protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou na rok 2006  
• 2.- 6.10.2006  VI. ročník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám 
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK 

 
 
„Sociální péčí“ zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny 
příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popř. jinými 
příjmy a občanům, kteří to potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, nebo kteří bez 
pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. 
 
Jedná se o výkon státní správy a finanční částky na výplaty dávek plynou ze státního rozpočtu. 
 
Pracovníci oddělení sociálních dávek ve smyslu platných zákonů a dalších právních předpisů 
samostatně a individuálně posuzují sociální potřebnost a vzniklé nároky žadatelů o sociální péči. Na 
základě platných zákonů samostatně vedou správní řízení ve věci žádosti o dávku sociální péče, 
stanovují její výši a vydávají správní rozhodnutí. 
 
 
Jednotlivé úseky oddělení poskytují tyto dávky: 
 
1. Dávky pro těžce zdravotně postižené občany 
• Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany § 31 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Jednorázové peněžité a věcné dávky § 32 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek § 33 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na úpravu bytu § 34 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla § 35 vyhl. MPSV 

č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na provoz motorového vozidla § 36 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na individuální dopravu motorového vozidla § 37 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů § 39 vyhl. MPSV č. 

182/1991 Sb. 
• Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice § 40 vyhl. MPSV č. 182/1991 

Sb. 
• Příspěvek na zvýšené životní náklady § 42 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice § 43 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže § 45 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům § 46 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na společné stravování § 48 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí § 51 

vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Výdej zvláštních označení pro vozidla zajišťující přepravu postižených osob 
 
2. Dávky pro rodiny s dětmi, těhotné ženy a nezaopatřené děti 
• Dávky sociální péče § 4 zák.č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. 
• Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu § 80 zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
• Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem § 

23 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí § 51 

vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na výživu dítěte § 5 zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. 
• Ustanovení zvláštního příjemce dávky dle § 10 a § 118 zákona  č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších  předpisů. 
 
3. Dávky pro nezaměstnané a staré občany 
• Dávky sociální péče § 4 zák.č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. 
• Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu § 80 zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
• Příspěvek na rekreaci dětí důchodce § 28 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Jednorázové peněžité a věcné dávky § 32 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči § 38 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
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• Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů § 39 vyhl. MPSV č. 
182/1991 Sb. 

• Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice § 43 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na společné stravování § 48 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí § 51 

vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Ustanovení zvláštního příjemce dávky dle § 10 a § 118 zákona  č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších  předpisů 
 
Službou klientům je doručování průkazů ZTP/P pracovnicemi oddělení občanům do místa jejich 
bydliště, neboť se jedná o klienty, pro které znamená návštěva úřadu velký problém. Tato služba je  
velmi kladně hodnocena. 
 
Pracovnice OSD byly v průběhu roku 2006 pozvány jako přednášející na besedy pořádané kluby 
důchodců, Svazem důchodců, Svazem neslyšících a nedoslýchavých, Svazem tělesně postižených 
ČR, Českým svazem žen, účastnily se psychorehabilitačního kurzu se zdravotně postiženými dětmi 
pořádaného Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – KLUB Jablonec n. N. a 
dalších. Dále se zúčastnily výstavy pro zdravotně postižené Non - handicap 2006. 
 
 
Vyplacené částky za rok 2004 až 2006 dle typů dávek: 
 
Dávky sociální péče 2004 (v Kč) 2005 (v Kč) 2006 (v Kč) 
dávky sociální péče pro staré občany 138.082 101.171 139.746
dávky sociální péče pro rodinu a děti 19.929.072 15.899.438 14.731.800
dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 23.386.737 23.733.764 20.507.850
příspěvek při péči o osobu blízkou 12.443.883 15.398.057 23.770.818
příspěvek na zvláštní pomůcky 215.580 211.630 202.430
příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a 
garáže 4.800 4.800 9.200

příspěvek na individuální dopravu 144.500 170.380 168.894
příspěvek na zvláštní pomůcky 2.399.538 1.565.324 1.251.860
příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 98.000 338.000 60.000
příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu 
motorového vozidla 3.901.962 3.189.256 1.394.000

příspěvek na provoz motorového vozidla 16.550.315 18.034.743 20.306.396
příspěvek na výživu dítěte 1.001.212   595.568 437.283
 
 
Dlouhodobým cílem oddělení je systematická práce s klienty, provádění sociálních šetření ve zvýšené 
míře, systém poradenství a informování občanů, vyhledávání klientů, vytvoření informačních zdrojů 
(úřady, lékaři, občané,…) a úzká spolupráce s dalšími organizacemi, které se podílejí na systému 
sociálního zabezpečení (zejména ÚP a OSSZ ). 
 
V roce 2006 proběhla příprava na změny zákonů v sociální oblasti od 1.1.2007. 
 
 
Změny zákonů v sociální oblasti od 1.1.2007 
 
Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zavádí 
nově např. dávku – příspěvek na péči, která nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost, 
který do 31.12.2006 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení a dále příspěvek při péči o 
blízkou nebo jinou osobu, který vyplácel MěÚ Jablonec n.N. 
 
Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti také další nový zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
který nahrazuje v plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti.  
Přechod ze systému dávek sociální péče vázaných na sociální potřebnost občana na nový systém 
pomoci v hmotné nouzi bude postupný a je rozložen do čtyř měsíců. Přehodnocení nepříznivé 
příjmové situace občanů bude prováděno od ledna do dubna 2007. Občané, kteří pobírali dávky 
sociální péče vázané na sociální potřebnost, tak budou postupně informováni pověřeným obecním 
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úřadem o zahájení řízení o odejmutí dávky sociální péče. Zároveň budou vyzváni k návštěvě 
příslušného pověřeného obecního úřadu, kde jim bude poskytnuta informace o novém systému 
pomoci v hmotné nouzi.  
 
Občané budou mít možnost žádat o tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na 
živobytí, nahrazující dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost, o doplatek na bydlení, který 
spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů 
spojených s bydlením, a o mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace 
občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků. 
(Pomoc v hmotné nouzi je moderním systémem, který především motivuje občany k aktivnímu postoji 
k zabezpečení prostředků, uspokojujících jejich základní životní potřeby i potřeby dalších osob, jež s 
nimi žijí v domácnosti. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.) 
 
 
Nově bude OSD od 1.1.2007 poskytovat tyto dávky: 
• Příspěvek na živobytí dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Doplatek na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Mimořádná okamžitá pomoc v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi: 
• Osobě hrozí vážná újma na zdraví § 2 odst. 3 zákona  
• Osobu postihla mimořádná událost  § 2 odst. 4  zákona  
• Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje § 2 odst. 5 písm.a)  zákona  
• Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby § 2 odst. 

5 písm.b)  zákona  
• Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
• Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany § 31 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek § 33 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na úpravu bytu § 34 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla § 35 vyhl. MPSV 

č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na provoz motorového vozidla § 36 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na individuální dopravu § 37 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na zvýšené životní náklady § 42 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže § 45 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
• Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům § 46 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb. 
 
 
Přetrvávající činnosti OSD: 
 
• rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávek 
• poradenská činnost klientům v sociální oblasti 
• spolupráce a podávání podnětů oddělení sociálně právní ochrany dětí   
• spolupráce s policií, orgány působícími v sociální a výchovné oblasti a jinými institucemi, podávání 

podnětů, zjištěných při výkonu soc. činnosti 
• vyhledávací, pomocná a zprostředkovatelská činnost pro občany v sociální oblasti  
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HUMANITNÍ ODBOR 
 
ředitelka odboru Mgr. Miroslava Rýžaková 
oddělení Informační centrum  

Oddělení školství, kultury a sportu 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM 

 
Pro podporu a rozvoj cestovního ruchu ve městě vzniklo v Jablonci nad Nisou v roce 1996 informační 
centrum v přízemí budovy radnice. Náplní jeho práce je propagace a podpora rozvoje cestovního 
ruchu ve městě, tj. především propagace města na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, vydávání 
propagačního materiálu o Jablonci a okolí a práce informačního centra, tj. poskytování informací o 
ubytování, stravování, tlumočnických a průvodcovských službách, kulturních a sportovních akcích, 
dále informace o jízdních (MHD, ČSAD, ČD) a letových řádech (ČSA), informace o službách, firmách, 
institucích a turistických zajímavostech, zajišťování exkurzí, předprodej vstupenek na kulturní a 
sportovní akce, prodej knih, map, průvodců, suvenýrů, katalogů, telefonních karet, jízdenek MHD, 
pohlednic atd.    
 
 
 
 

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 
Hlavní činností na úseku školství je zabezpečení provozu optimální sítě mateřských a základních škol 
/včetně školních jídelen/ zřizovaných městem Jablonec nad Nisou. V souvislosti s reformou veřejné 
správy toto oddělení od r. 2003 nově zajišťuje zpracování podkladů pro rozpočet, čerpání a vyúčtování 
státních prostředků přidělovaných prostřednictvím KÚ na přímé výdaje, tj. zejm. na platy, učebnice a 
učební pomůcky pro školy ve svém správním obvodu, poskytuje metodickou pomoc školám a 
školským zařízením v celém správním obvodu, vyhlašuje a realizuje konkurzní řízení, na jejichž 
základě zabezpečuje jmenování ředitelů škol, zpracovává podklady pro stanovení platů ředitelům škol, 
zpracovává periodické hodnocení ředitelů základních a mateřských škol  a zabezpečuje řadu dalších 
činností na úseku školství. Rovněž plní úkoly vyplývající z povinností obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, např. zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků, předkládá 
krajskému úřadu rozbory hospodaření s finančními prostředky ap. Při své činnosti oddělení 
spolupracuje se všemi školami a školskými zařízeními působícími na území města  Jablonce nad 
Nisou i v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností. Nejvýznamnější změny v oblasti 
školství v roce 2006 jsou popsány v kapitole 11. Školství. 
 
Činnost oddělení v oblasti kultury směřuje k naplnění strategie kultury, oddělení spolupracuje s 
kulturními subjekty na území města, pořádá jejich pravidelná setkání, pořádá či spolupořádá řadu 
kulturních a společenských akcí konaných na území města, zabezpečuje podklady pro činnost kulturní 
komise. Významné kulturní akce loňského roku najdete spolu s adresářem subjektů z kulturní oblasti v 
kapitole 8. Kultura. 
 
Další oblastí, kterou se oddělení zabývá, je oblast sportu. Zástupci sportovních organizací města  jsou 
zastoupeni v Komisi pro sport a tělovýchovu, jejíž činnost oddělení zabezpečuje. Komise i oddělení se 
zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru města Jablonce nad Nisou, spolupracuje 
se všemi sportovními subjekty na území města, podílí se na naplňování koncepce sportu ve městě. 
Oblast sportu spolu s adresářem sportovních organizací je dále popsána v kapitole 9. Sport. 
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Oddělení zabezpečuje rovněž agendu poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, které se 
řídí „Zásadami pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města“, schválenými Zastupitelstvem 
města. V rámci této agendy jsou zpracovávány a sumarizovány žádosti jednotlivých žadatelů, 
připravovány podklady pro komise RM a materiály pro RM a ZM, uzavírány smlouvy s žadateli a 
kontrolováno vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků.  
 
Oddělení dále spolupracuje s Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o. v rámci projektu „Jablonec nad 
Nisou“.V roce 2006 byl realizován již jeho sedmý ročník s názvem „Projekt Jablonec nad Nisou 2006“. 
Bližší informace k poskytování finančních příspěvků a „Projektu Jablonec nad Nisou 2005“ jsou 
uvedeny v kapitole 10. Projekt Jablonec nad Nisou. 
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ODBOR FINANCÍ A MAJETKU  
ředitel odboru Bc. Ondřej Frič 
oddělení Oddělení rozpočtu a poplatků 

Oddělení účetní evidence 
Oddělení majetkoprávní 
Oddělení exekuční 

 
 
Hlavní činnosti celého odboru v roce 2006: 
 

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A POPLATKŮ 

 
• příprava a zpracování rozpočtu a závěrečného účtu města 
• čtvrtletní hodnocení plnění rozpočtu 
• organizování, koordinování a provádění rozpočtových změn 
• správa místních poplatků (psi, rekreační pobyt, veřejné prostranství, VHP, ubytovací kapacita, 

rekreační pobyt) 
• veřejné sbírky, tombola 
• evidence pohledávek, řešení pohledávek za odpady, hřbitovy, pobytné MŠ 
• vystavování faktur na základě podkladů předaných odbory MěÚ 
• podklady pro daňové přiznání města 
• spolupráce s daňovými poradci a auditory 
• správa portfolia cenných papírů 
• čtvrtletní informativní zpráva o správě aktiv 
• optimalizace cash flow 
• styk s bankami pro potřeby města, smlouva na kontokorentní úvěr, dlouhodobý bankovní úvěr 

a hypoteční úvěr (převzetí od INTERMY a.s.) 
• příprava materiálů pro finanční výbor 
• kontroly organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou 
• porady s ekonomy odborů 
• organizační změny oddělení 
• práce v dozorčích radách a spolupráce se správními radami organizací 
• vedení Fondu na zlepšení úrovně bydlení, poskytování půjček fyzickým a právnickým 

osobám, Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení 
• aktualizace vyhlášky o místních poplatcích 

 
 
Výše místních poplatků, vybraných Městským úřadem v Jablonci nad Nis. (v tis. Kč): 
 
 2004 2005 2006 
poplatek ze psů 2.003 1.933 2.003
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 141 123 137
poplatek za užívání veřejného prostranství 1.583 1.890 1.457
poplatek z ubytovací kapacity 391 526 488
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6.547 6.483 6.677
 
Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení: 
 
 2004 2005 2006 
celkem žadatelů 20 23 21
- z toho fyzických osob 12 12 10
- právnických osob 8 11 11
celkový objem poskytnutých půjček 3.700.000 Kč 7 145 772 Kč 8.606.078 Kč
- z toho fyzickým osobám 2.150.000 Kč 1 744 152 Kč 2.051.543 Kč
- právnickým osobám 1.550.000 Kč 5 401 620 Kč 6.554.535 Kč
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Přehled titulů půjček: 
 
01 Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) 

02 Zřízení plyn.,popř. jiného topení šetrného k životnímu prostředí  (vytápění domu) ve stávajícím 
domě 

03 Rekonstrukce plynového nebo jiného topení (vytápění domu) )ve stávajícím domě 
04 Zřízení malé čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky ke stávajícímu domu 
05 Vybudování izolace domu staršího 10 let proti spodní vodě (vlhkosti domu) 
06a Obnova fasády domu staršího 15 let  včetně oplechování  
06b Obnova fasády domu staršího 15 let  včetně oplechování  
07a Zateplení obvodového zdiva domu staršího 10 let 
07b Zateplení obvodového zdiva domu staršího 10 let 
08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu,kde dosud není 
09 Výměna výplní otvorů fasády 
51 Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy 
52 Vestavba bytu do půdního prostoru 
53 Zřízení malé čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky při výstavbě nového domu 
54 Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. topení (vytápění domu) při  výstavbě nového domu 
 
 

ODDĚLENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE 

 
• vedení účetní agendy města za oblast výdajů a příjmů 
• vedení hlavní účetní knihy a zpracování výkazů 
• správa sociálního fondu 
• daně z převodu nemovitostí 
• evidence majetku ve vlastnictví města a zajištění inventarizace 
• zajištění úhrad veškerých výdajů  
• vedení agendy pohledávek z prodeje majetku  
• spolupráce s auditory 

 
 2004 2005 2006 
počet proplacených faktur v roce  4.700 4.734 4.647
počet platebních poukazů 1.800 1.945 1.968
počet proúčtovaných poklad. dokladů 90 15.628 41.346
počet proúčtovaných interních dokladů  730 4.497 5.268
 
 

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ 

 
• zajišťování podkladů pro prodej objektů, prodej a směny pozemků, výkupy pozemků a 

objektů, pro zřizování věcných břemen na pozemcích města a liniových věcných břemen u 
místních komunikací, pro bezúplatné převody, příprava a uzavírání smluv, podávání návrhů 
na vklad do katastru nemovitostí 

• zajišťování podkladů pro pronájem objektů, pozemků a nebytových prostor, příprava a 
uzavírání smluv 

• příprava podkladů pro prodej bytů, spolupráce s realitní kanceláří uzavírající smlouvy o 
převodu jednotek. Zajišťování podkladů a provádění vypořádání objektů skupiny „A“ a 
následný prodej jednotek 

• majetkoprávní vypořádání nemovitého majetku, zejména spoluvlastnictví, zápis nemovitého 
majetku obce dle zákona č. 172/1991 Sb., dohledávání údajů v pozemkových knihách a 
identifikace historického majetku, převody nemovitostí z České republiky na město, podklady 
pro změny katastrálních hranic, účast při vytyčování pozemků ve vlastnictví města 

• aktualizování dat v evidenci pozemků, včetně zajišťování podkladů pro změny v inventurních 
seznamech 
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• spolupráce s ostatními odděleními MěÚ při zápisech objektů do katastru nemovitostí, zápisy 
geometrických plánů po provedení kolaudace, výmazy a zápisy věcných práv do katastru 
nemovitostí (zástavní práva, předkupní práva apod.) 

• sledování nařízených dražebních jednání na území města, projednávání možnosti účasti na 
nich v orgánech města a úkony s tím spojené  

• zpracovávání všech druhů smluv, které spadají do působnosti majetkoprávního oddělení 
(zejména kupní, směnné, nájemní, o výpůjčce, o věcných břemenech, darovací atd.) 

• příprava podkladů pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města příprava materiálů 
pro každé jednání Rady města a Zastupitelstva města.  

 
 2003 2004 2005 2006 
počet prodaných bytů  364 215 476 110
rozloha prodaných pozemků 31.000 m² 27.900 m² 45.765 m² 42.547 m² 

počet bezúplatných převodů na 
město  2 1 8 2

počet uskutečněných výkupů 8 14 9 12
 
 

ODDĚLENÍ  EXEKUČNÍ 

 
• oddělení exekuční bylo zřízeno změnou organizačního řádu v březnu 2006 a svou činnost 

zahájilo k 1. 7. 2006 
• od oddělení rozpočtu a poplatků převzalo správu pohledávek města 
• vymáhá pohledávky města dle zk. č. 337/1992 Sb. 
• připravuje podklady pro vymáhání pohledávek soudními exekutory dle zk. č. 337/1992 Sb. 
• zajišťuje styk s dlužníky, kteří chtějí pohledávku uhradit dobrovolně 
• spolupracuje v součinnosti se soudy a třetími osobami (banky, ÚP, evidence vozidel...) 
• zakládá, spravuje a vyřizuje dokumenty, spisy a korespondenci spojenou s vymáháním 

pohledávek 
• zajišťuje administrativu (psaní, odesílání a kontrola výzev, splátkových kalendářů, exekučních 

příkazů...) 
• kontroluje plnění dlužníků 
 

  
 1.1.-30.6.2006 1.7.-31.12.2006 
počet výzev dlužníkům  2551 705
počet rozhodnutí o splátkách 49 24
počet exekučních příkazů  156 22
počet vymožených a uzavřených 
případů OEX 373 233

počet pohledávek předaných 
soudním exekutorům 0 730

počet vymožených a uzavřených 
případů soudními exekutory 0 0
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
 
ředitel odboru Ing. Vladimír Zemín 
oddělení Oddělení technické obsluhy a bytů 

Oddělení hospodářské správy 
Dopravní a silniční úřad 

 
 
 
Počet vydaných rozhodnutí, souhlasů: 
 
Oddělení Téma 2004 2005 2006 
Oddělení technické 
obsluhy a bytů Správní řízení celkem 94 0 0

Dopravní a silniční úřad Správní řízení celkem 706 757 779
  Z toho:   
  Zvláštní užívání a uzavírky  538 609 609
 Povolení vjezdů 82 87 74
 Stavební řízení 27 33 31
 Licence MHD 15 5 18
 Schválení jízdních řádů 23 14 24
 Výjimka z ochranného pásma 0 0 0
 Osvědčení taxi 20 9 23
 Vyřazení – zařazení komunikace 0 0 0
 Rozhodnutí dle zák. o informacích 1 0 0
 
 
Oddělení technické obsluhy a bytů 
 
Hlavní náplní oddělení je péče o značnou část městského majetku, a to bytový fond města, městské 
hřbitovy, některá umělecká díla a památky, dětská hřiště a další stavby. Patří sem též práce 
energetika městských objektů a  veškerá bytová agenda včetně pronajímání obecních bytů.  
 
 
Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek  
 
 2004 2005 2006 
počet uměleckých děl a památek ve správě města 74 74 74
- z toho zapsáno v seznamu kulturních památek 10 10 10
prostředky z rozpočtu města na opravy  105 tis. Kč 180 tis. Kč 27 tis. Kč
 
dokončení opravy souboru soch  „ Getsemanská zahrada“ 
 
Hřiště 
 
 2004 2005 2006 
počet dětských hřišť ve správě města 30 34 34
prostředky z rozpočtu města na opravy  790 tis. Kč 822 tis. Kč 774 tis. Kč
 
• oprava branek na dětských hřištích 
• oprava oplocení hřišť –  basketový kurt u přehrady 
• úklid a sekání dětských hřišť, areálu přehrady a Novoveského koupaliště 
• zajištění letního provozu přehrady  a Novoveského  koupaliště 
• oprava kanalizace Slunečních lázní 
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Pohřebnictví 
 
 2004 2005 2006 
počet hřbitovů ve správě města 6 6 6
počet hrobů ve městě přibližně 8.060 8.060 8.060
prostředky z rozpočtu města na správu, údržbu a provoz 1.830 tis. Kč 1.860 tis. Kč 2.167 tis. Kč
 
• správu, provoz a údržbu šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal 
• oprava hřbitovní zdi a oplocení na hřbitově na Vrkoslavicích 
• oprava topení ve smuteční síni na hl. hřbitově 
• zajištění a úhrada obecních pohřbů 
 
 
Energetika – objekty v majetku Města 
 
• kontrola odběru všech druhů energií, vedení energetické statistiky 
• příprava a aktualizace Územní energetické koncepce 
• jednání s dodavateli energií 
• spolupráce při realizaci opatření vyplývajících z energetických auditů 
• spolupráce při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích energetického zařízení 
• kontrola dodržování smluvních ustanovení vyplývajících ze smlouvy o energetických službách 

(Město vers. MVV Energie CZ) 
• vyřizování stížností a podnětů občanů Města v oblasti energetiky 
• jednání se státními orgány v oblasti energetiky (Státní energetická inspekce, Česká energetická 

agentura, Svaz měst a obcí atd. 
 
 
Bytový fond  
 
 2004 2005 2006 
počet domů ve správě města v prosinci daného roku 267 244 226
počet bytů ve správě města v prosinci daného roku 2.043 1.769 1.697
prostředky z rozpočtu města na běžnou údržbu bytů  23.690 tis.Kč 24.521 tis.Kč 21.148 tis.Kč
 
Vlastní správu pro město zajišťuje pět realitních kanceláří - RK REWA, REKA, ADRIA, RIA REALITY 
a.s. a DOMOS. 
 Podrobné informace k bytovému fondu města k  zásadám pronajímání najdete v kapitole 6. Bytový 
fond města. 
 
Lidická 12, 14 - oprava dvorní fasády a balkonů 
V první polovině roku 2006 byla realizována generální oprava dvorní fasády a balkonů na výše 
uvedeném objektu. Spočívala v otlučení stávající omítky, výměně oken, balkónových dveří, 
garážových vrat, balkonů a provedení nové celoplošné fasády s konečným silikátovým nátěrem. 
Objekt je zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek a představuje hodnotný doklad 
jablonecké zástavby  z počátku 20. století. Vzhledem k této skutečnosti bylo při realizaci nutno 
respektovat požadavky památkového ústavu.  
Oprava dvorních fasád byla financována  z rozpočtu města za pomocí účelových finančních příspěvků 
poskytnutých Městem Jablonec nad Nisou a z finančního příspěvku (státní dotace) z Ministerstva 
kultury ČR v rámci  Programu regenerace památkové zóny.  
 
Komenského 11 - výměna domovních olověných rozvodů 
V druhé polovině roku 2006 byla provedena v celém objektu výměna olověných rozvodů pitné vody. 
Spolu s touto výměnou došlo k výměně odpadního potrubí a zařizovacích předmětů. V průběhu 
realizace bylo demontováno zdravotně nevhodné olověné potrubí a následně provedeny nové rozvody  
z potrubí PPR a nového rozvody odpadní potrubí z PVC. 
Výměna olověného rozvodu pitné vody  byla  z části financována ze státní dotace poskytnuté z 
Ministerstva pro místní rozvoj.  
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Pobřežní 19,21 - oprava panelového domu 
Město Jablonec nad Nisou opakovaně v r.2005 a 2006 žádalo o přidělení státní dotace z programu 
Podpora oprav vad panelové výstavby pro objekt Pobřežní 19, 21. Dotace byla přiznána na konci roku 
2006. Jelikož některé vady na objektu byly závažného rázu, město přistoupilo k zahájení oprav a 
sanací uvedeného objektu již v minulých letech..V letošním roce budou práce na objektu pokračovat 
dle uzavřené smlouvy s dodavatelem  a opravy budou dokončeny nejpozději v termínu do 30.10.2007. 
 
 
Další větší opravy městských bytových domů realizované v roce 2006: 
Na všech RK se krom níže jmenovaných akcí provádí běžná údržba objektů včetně  odstraňování 
havarijních stavů,revize a odstraňování závad z revizních zpráv. 
 
• Napojení na kanalizaci  - Pražská 76, Soukenná 15 
• Oprava bytu – Na Kopci 13 
• Oprava topení – Puškinova 2 – objekt pro rodiče s dětmi 
• Nátěr oken -Na Kopci 11 – 2 byty,Skřivánčí 66 – 1 byt,Řetízková 5,9,11 -  5 bytů 
• Oprava střechy – havarijní stav -Skřivánčí 66, Pražská 12 – havarijní stav po zimě, Hvězdná 7, 
• Nátěr střechy - Pražská 38  
• Generální oprava  střechy - V Aleji 6 
• Izolace proti vodě - Střelecká 38 – jižní strana 
• Oprava vodoinstalace v bytě - Podhorská 150 
• Oprava  vodoinstalace v bytě, oprava plynoinstalace- Lidická 7 
• Oprava střechy na přístavku domu - Lidická 9 
• Oprav střechy - Podzimní 54,Husova 10 , Podhorská 97, Lidická 7 
• Oprava odpadů v domě - Raisova 23 
• Generální oprava střechy a přezdění komínů - Podhorská 116 
• Výměna rozvodů pitné vody  - Proseč 163 
• Oprava propadlé střechy garáže  - Proseč 176 
• Generální oprava střechy  - Za Plynárnou 13 
• Demolice kůlny - Proseč 163 
• Oprava opěrné zdi  -  u objektů Liberecká 146 a 148 
• Oprava  rozvodů zvonků + domácích telefonů - Boženy Němcové 16,18,20,22 
• Úprava suterénního prostoru na sušárnu - Opletalova 33  
• Úprava suterénního prostoru na společenskou místnost - Petra Bezruče 54  
• Generální oprava střechy -  Palackého 73  
• Výměna svislých rozvodů vody a cirkulace -  Na Úbočí 21, Na Úbočí 14 
• Výměna havarijních oken - Pobřežní 19, 21 
• Oprava střechy - V Luzích 67 
• Výměna topidel - Jiráskova 12 
 
 
Pronájem bytů 
 
Oddělení se ve své činnosti řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 102/1992 Sb., zákona 
č. 107/2006 Sb., vnitřním předpisem „Pravidla pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad 
Nisou“ a dalšími souvisejícími předpisy jako je Metodika prodeje bytů v obci Jablonec nad Nisou. 
 
Mezi nejdůležitější činnost části tohoto oddělení patří zejména vydávání návrhů na uzavření 
nájemních a ubytovacích smluv, vyřizování agendy výměn bytů, přechodů nájmu bytů, schvalování 
podnájmů, návrhů na obsazování bytů se státní dotací, obsazování městských ubytoven a bytů 
zvláštního určení vč. bytů pro seniory. Důležitou oblastí činnosti oddělení je i agenda nájemného z 
bytů a výše ubytovacích poplatků na ubytovnách. Velkou důležitost z hlediska potřeb a záměrů města 
má i řešení bytových náhrad a neplatičů. V roce 2004 byl zahájen i způsob obsazování volných bytů 
formou výběrových řízení ve spolupráci s Komisí humanitní péče Rady města. V roce 2006 bylo 
vypsáno 27 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 359 zájemců. 
Průběžně v období celého roku byly zpracovávány materiály pro radu města a pro Komisi humanitní 
péče rady města. 
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Z celoročního četného rozsahu prací a jednání  v oblasti bytové agendy lze zdůraznit tyto 
činnosti: 
 
Všechny městské ubytovny Březová 27, Střelecká 7, Dům pro osamělé rodiče s dětmi Puškinova 2 a 
Ubytovna pro rodiny s dětmi Za Plynárnou 13 byly obsazovány a provozovány v roce 2006 bez 
problémů. Na ubytovnách jsou zajištěny služby prostřednictvím správce objektu, který zabezpečuje a 
kontroluje jak hrazení ubytovacích poplatků, tak i způsob užívání pokojů. Obě ubytovny Březová 27 a 
Střelecká 7 byly nadále využívány i k řešení neplatičů z obecních bytů. V případě poskytnutí lůžek 
ostatním občanům jsou přednostně uspokojeni žadatelé, kteří mají trvalý pobyt ve městě Jablonci nad 
Nisou. Zájem o ubytování stále převyšuje nabídku volných lůžek.  
 
S účinností od 31. 3. 2006 byl přijat zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z 
bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. První část 
této právní normy upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného. S tímto souvisela 
příprava a zpracování materiálu pro jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech. 
 
Usnesením č. 122/2006 schválila dne 31. 8. 2006 Rada města Jablonce nad Nisou jednostranné 
zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. v obecních bytech ve výši maximálního přírůstku 
měsíčního nájemného stanoveného pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 
podlahové plochy ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové 
plochy dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb., a to od 1. 2. 2007. 
 
V souvislosti s přijetím zákona č. 107/2006 Sb. byla TOB MěÚ stanovena funkční příslušnost pro 
zpracování usnesení RM o vypovězení nájmu bytu bez přivolení soudu. 
 
 
Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů. 
 
Přechod nájmu bytu 13 
z toho:  souhlas 10 
 nesouhlas 3 
Podnájmy 31 
z toho:  souhlas 27 
 nesouhlas 3 
 sdělení o prodeji domu 1 
Výměny bytů 6 
z toho: souhlas 5 
 nesouhlas 0 
 odstoupeno od dohody 1 
Počet evidovaných žádostí:  
 o bytovou náhradu 40 
 o byt v DPS a DsPS 221 
 děti z DD a PP 13 
 o byt zvláštního určení 4 
Výpovědi z nájmu bytu: 8 
 
Další informace o činnosti oddělení v oblasti pronajímání obecních bytů jsou uvedeny v kapitole 6. 
Bytový fond města. 
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ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 

 
Kromě investičních akcí, na které oddělení dohlíží a které jsou podrobně uvedeny v kapitole 5. 
Investiční výstavba a opravy, je hlavní náplní oddělení údržba a opravy v objektech v majetku města: 
např. opravy vodoinstalace, elektroinstalace, plynu, topení, kanalizace, případně jejich havárií, podlah, 
osvětlení, střech, výměníkové stanice, truhlářské práce, malby, nátěry, revize, odstraňování závad z 
revizí, zimní údržba střech, atd. 
 
 
Seznam objektů + větší opravy 
 
• 9 základních škol včetně školních jídelen,  
• Speciální mateřská škola Palackého včetně odloučeného pracoviště U Přehrady,  
• MŠ Uhelná 5 včetně 17 odloučených pracovišť mateřských škol  
• speciální základní školy Liberecká 31 a Jugoslávská 4  
• základní umělecké školy Podhorská 47, Palackého 47, Mlýnská 4, DDM Vikýř 
• Střední uměleckoprůmyslová a strojní škola Horní nám. 1 (zhotovení předstěn 132 tis. Kč, montáž 

topení 85 tis. Kč 
• Rybářská 35 (výměna svítidel 45 tis. Kč - SOŠ, oprava kondenzačního potrubí 95 tis. Kč) 
• Městská hala, 
• Zimní stadion (oprava betonového schodiště 40 tis. Kč, provizorní zabezpečení střechy 74 tis. Kč) 
• Plavecký bazén (oprava dešťových svodů 27 tis. Kč, oprava přípojky páry 117 tis. Kč) 
• areál Střelnice (výměna venkovní propadlé kanalizace 30 tis. Kč, makrolom 34 tis. Kč, oprava 

západní tribuny 429 tis. Kč,  
• Výstaviště pavilon A, Jiráskova 7 (oprava fasády 113 tis. Kč, oprava střechy 30 tis. Kč, PD na 

opravu západního štítu 99 tis. Kč 
• Městské divadlo (protipožární opratření 99 tis. Kč,  oprava podlahy 98 tis. Kč,  oprava světel 67 tis. 

Kč) 
• Městská knihovna (oprava osvětlení 66 tis. Kč) 
• rekreační objekt Slavíkovice, Tržnice  
• Městské vodovody (havárie a opravy v průběhu celého roku v hodnotě 775 tis. Kč) 
• Domy pro seniory Novoveská (výměna ohříváku a čerpadla 79 tis. Kč), Palackého, B. Němcové, 

Slunná 
• Nebytové objekty - Proseč 127 a 184 - Sokolovna, Nezvalova 12, U Staré Lípy 1, Floriánova,  

Bezručova 43 (objektu uzavřen, náklady spojené se zabezpečením a střežením objektu, 
temperancí, odstavením jsou cca 200 tis. Kč)  

 
 

DOPRAVNÍ A SILNIČNÍ ÚŘAD 

 
Povolení významných sportovních a kulturních akcí  : 
 
• Jizerská padesátka  
• Český pohár v triatlonu mužů a žen, Český pohár žactva v triatlonu  
• Krajský přebor v triatlonu všech kategorií 
• Automobilový závod Rally Bohemia 
• Automobilový závod – Rychnov u Jbc, Pulečný – škola smyku 
• Cyklistický závod NOVA AUTHOR CUP 
• Jizerská padesátka na kolech 
• Krajské dny 
• Jablonecký autosalon 
• Den IZS (Integrovaný záchranný systém) 
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Projednány a povoleny popř. uvedeny do provozu : 
 
• Jablonec nad Nisou – stavba pozemní komunikace „OK Maršovická, Kokonín“ 
• Jablonec nad Nisou – stavba pozemní komunikace „Komunikační propojení včetně přemostění 

Lužické Nisy – Ovocný trh“ 
• Jablonec nad Nisou, kú. Vrkoslavice – stavba pozemní komunikace „chodník Vrkoslavická“ 
• Jablonec nad Nisou, kú. Jablonecké Paseky - stavba pozemní komunikace „Výhybna v ul. U Staré 

Lípy“ 
• Jablonec nad Nisou – stavba pozemní komunikace „Rekonstrukce křižovatky Novoveská – U 

Zastávky – K Černé studnici, včetně rekonstrukce ul. Novoveská v úseku ul. Jarní – V Nivách“ 
• Jablonec nad Nisou, kú. Proseč nad Nisou – stavba pozemní komunikace „Domy III. etapa 01f, 02i, 

02j – Proseč – Domovina, komunikace a terénní úpravy“ 
• Jablonec nad Nisou – stavba pozemní komunikace „Rekonstrukce části ul. Máchova v úseku ulic 

Větrná – A. Dvořáka“ 
• Jablonec nad Nisou – stavební práce a údržba „Oprava nástupního prostoru Radnice“ 
• Bedřichov – stavba parkoviště „Parkovací místa u Zámečku na Nové louce“ 
• Jablonec nad Nisou – provedení povrchů vozovek a chodníků v ul. Belgická, V Luzích, Švédská, 

Jižní, Plynární, Pasířská, Vodní, Jizerská, Smetanova, Dr. Randy, M. Švabinského, Řetízková, Na 
Kopci, Sv. Čecha, Slunečná 

• Jablonec nad Nisou – stavba pozemní komunikace „ Rekonstrukce silnice III/29024 – 
• Tovární ul.“ – předčasné užívání 
• Rádlo – stavba pozemní komunikace „Místní komunikace v obci Rádlo na ppč. 763/3“ -   
• kolaudace 
• Lučany nad Nisou – stavba pozemní komunikace „Příjezdová komunikace k novým RD –  
• na ppč. 767/10“ - předčasné užívání  
• Jablonec nad Nisou –  „Severní tangenta – etapa I.A“ - kolaudace 
• Jablonec nad Nisou –  „Severní tangenta – etapa I.B“ – předčasné užívání  
 
 
Na základě podnětu městské policie bylo v roce 2006 zjištěno 146 vraků vozidel; během roku byly 
prováděny nucené odtahy vozidel, které tvořily překážku silničního provozu. 
 
Dopravní a silniční úřad dále zajišťoval a dohlížel na opravy místních komunikací a chodníků v 
Jablonci nad Nisou, které byly provedeny v roce 2006. Podrobné informace o těchto akcích jsou 
uvedeny v kapitole 5. Investiční výstavba a opravy.  
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ODBOR ROZVOJE 
 
ředitel odboru RNDr. Miroslav Varga 
oddělení Oddělení architektury a územního plánování 

Oddělení přípravy projektů 
Oddělení investiční výstavby  

 
 

ODDĚLENÍ ARCHITEKTURY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
Výkon orgánu památkové péče 
 
Na správním území města se nachází 245 památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek, a to na následujících katastrálních územích.  
 
k.ú. Jablonec nad Nisou   56 památek zapsaných 
k.ú. Mšeno  10 památek zapsaných 
k.ú. Rýnovice  7 památek zapsaných 
k.ú. Kokonín  2 památky zapsané 
k.ú. Proseč nad Nisou  1 památka zapsaná 
k.ú. Jablonecké Paseky 1 památka zapsaná  
  
Z toho se v Městské památkové zóně prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.  476/1992Sb. 
nachází 164 památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. 
 
Na území obcí, spadajících do kompetence orgánu ochrany památkové péče se nacházejí následující   
památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek 
 
Janov nad Nisou   6 památek zapsaných 
Bedřichov   5 památek zapsaných 
Lučany 7 památek zapsaných 
Rychnov u Jablonce nad Nisou   9 památek zapsaných 
Josefův Důl   4 památky zapsané 
Nová Ves nad Nisou   2 památky zapsané 
Rádlo   2 památky zapsané 
Pulečný   3 památky zapsané 
Maršovice   1 památka zapsaná 
 
 
Přehled vydaných správních rozhodnutí a odborných vyjádření 
 
 Téma 2004 2005 2006 
správní území města správní řízení 58 58 54
  odborná vyjádření 66 55 83
okolní obce správní řízení   9  6 7
 odborná vyjádření 25 28 35
 
 
Finanční příspěvky z Programu regenerace Městské památkové zóny (dále jen MPZ)  
 
Celková částka  státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ přidělená Městu Jablonec nad 
Nisou v roce 2006 činila 650 tis. Kč. Z rozpočtu města bylo schváleno finanční dorovnání státní 
podpory ve výši 1 000 tis. Kč.  
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Rozdělení finančních příspěvků z Programu regenerace Městské památkové zóny v roce 2006: 
 

 titul státní podpora z programu 
regenerace MPZ v tis. Kč 

dorovnání z rozpočtu města  
v tis. Kč 

1. Fara kostela Dr. farského 450 500 
2. Lidická 12 100 250 
3. Lidická 14 100 250 
 
 
 
Finanční příspěvky na obnovu objektů z rozpočtu města 
 
Z 16 žádostí doporučila komise pro realizaci Programu regenerace MPZ zastupitelstvu města  ke 
schválení 7 žádostí na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 510 tis. Kč na následující objekty:  
 
 
 
Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2006 (v tis. Kč): 
 

 titul 
příspěvek 
z rozpočtu 
města 

vlastník 

1. Kostel Horní nám. 250 Římskokat.farnost – děkanství Jbc 
2. Opletalova 29 40 MUDr.Pavel Svoboda 
3.  Luční 2 30 Židovská obec Liberec 
4. Saskova 23 40 Borovský, Pilsová 
5. Podhorská 15 60 Pyramid s.r.o. 
6.  Horní nám. 3 50 Manželé Mílovi 
7. Floriánové 5 40 Lutzová, Voplakalová 
 
 
Státní finanční podpora –  Program záchrany architektonického dědictví 
V rámci tohoto programu byl poskytnut Ministerstvem kultury ČR finanční příspěvek ve výši 1milion Kč 
na rekonstrukci kostela Sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou a 800 tis. Kč na rekonstrukci 
kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. 
 
 
 
Počet žádostí na změny územního plánu města 
 
 celkem uspokojených neuspokojených 

počet žádostí o změnu  
25 soukromých investorů + 14 
podbodů z vlastního podnětu 
pořizovatele 

35 4 

 
Oddělení AÚP zpracovalo v roce 2006 na 344  písemných odborných vyjádření k rozvojovým 
záměrům žadatelů.  
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ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ 

 
Oddělení přípravy projektů  -  jeho náplní je především příprava projektů investičních staveb odboru 
rozvoje města Jablonec nad Nisou. 
 
V roce 2006 zajistilo oddělení pro potřeby města nebo ve spolupráci s jinými orgány přípravu těchto 
akcí: 
 
• Vnitroblok 1a  
• Stavba vodovodu a kanalizace v ulici Široká 
• Stavba vodovodu a kanalizace Proseč II.etapa 
• Stavba vodovodu a kanalizace Proseč III.etapa 
• Zatrubnění Černostudničního potoka  
• Stavba kanalizace Jindřichovská a Pod Lesem 
• Rekonstrukce lehkoatletické haly 
• Přemostění Lužické Nisy 
• Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem –Mšeno 
• Rekonstrukce ulice Novočeská 
• Rekonstrukce kanalizace v ulici Novočeská 
• Stavba kanalizace v ulici  K rybárně 
• Rekonstrukce vodovodu v ulici Za Hrází 
• a mnoho dalších staveb menšího rozsahu či projektů, které budou realizovány v roce 2006  
 
Celým obdobím činnosti se prolínala příprava  a podávání žádostí o dotační programy ze státního 
rozpočtu (Rekonstrukce lehkoatletické haly, Infrastruktura pro rozvojové lokality,Rozšíření zázemí 
plaveckého bazénu, Rekonstrukce nástupního prostoru – střelnice.. ). Zároveň se oddělení přípravy 
projektů podílelo na vyúčtování všech dotačních projektů z fondů UE. 
 
Oddělení zajišťovalo rovněž na akce realizované z rozpočtu odboru rozvoje výběrová řízení na 
dodavatele díla a vedlo evidenci o veřejných zakázkách včetně zveřejňování na Centrální adrese. Do 
náplně oddělení patří také zajišťování společných vyjádření správců nemovitostí a zpracování 
vyjádření za město v souvislosti se stavebním řízením. Těchto stanovisek bylo za rok 2006 zajištěno 
celkem 180. 
 
 

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY  

 
Oddělení investiční výstavby zajišťuje převážnou částí investičních akcí města. Mezi nejvýznamnější 
akce roku 2006 patřily: 
 
• Regenerace historického centra města zahrnující rekonstrukci ulice Dvorská, rekonstrukci Dolního 

náměstí a rekonstrukci kostela sv.Anny 
• Spolkový dům  
• rekonstrukce ulice U Muzea 
• rekonstrukce ulice Jiráskova 
• rekonstrukce Farského náměstí 
• rekonstrukce ulice Smetanova 
• rekonstrukce pavilonu A 
• rekonstrukce amfiteátru 
• rekonstrukce východní tribuny stadionu Střelnice 
• rekonstrukce lehkoatletické haly 
 
Velká část akcí byla spolufinancována ze zdrojů EU (programy SROP, NP PHARE), Evropské 
investiční banky či státního rozpočtu.  
 
Více informací v kapitole 5. Investiční výstavba v roce 2006. 
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ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
ředitel odboru Ing. Libor Jakoubek 
oddělení Stavební a vodoprávní úřad 

Oddělení životního prostředí 
 

 
 
Počet vydaných rozhodnutí, souhlasů: 
 
Oddělení Téma 2004 2005 2006 
stavební úřad správní řízení 1125 1210 1412 
  ohlášení staveb 952 985 756 
  demolice 6 2 8 
oddělení ŽP Kácení stromů 190 163 217 
 z toho zamítnuto 7 9 14 
  Ošetření VKP 5 5 6 
 Nově registrován VKP  1** 0 
  Ošetření PVD  

(PS památný strom, VS významný strom) 0 *  1PS  
1VS 1 

 Vyhlášen památný strom  1*** 0 
  Černé skládky 46 69 48 
  Odchyt zvířat 272 326 383 
  Souhlasy ZPF 110 114 104 
 Rozhodnutí PUPFL  

a myslivost 119 120  
17 

135  
11 

 Rybářské lístky  361  370 
 Lovecké lístky  6  9   
 Ochrana ovzduší - rozhodnutí o vyměření 

poplatku za znečištění ovád. u střed. zdrojů zneč. 52  72 

 Zastavení řízení  
(poplatek do 500 Kč se nepředepisuje) 32 61 52 

 poplatek do 2000 Kč 12 13 7 
 poplatek nad 2000 Kč 18 8 13 
vodoprávní úřad  správní řízení 275 250 266 
 
VKP významné krajinné prvky 
PVD památné významné dřeviny 
ZPF zemědělský půdní fond 
 
* vyhlášen 1 památný strom - ulice Dubová, k.ú. Kokonín, jedná se o vzrostlou lípu malolistou, obvod 
kmene 476 cm, měřený ve výšce 130 cm nad zemí,  
** registrován VKP - Mokřadní louka v Maršovicích - k.ú. Maršovice 
*** vyhlášen 1 památný strom - „Buk v ul. V Aleji“ - k.ú. Jablonec n.N., obvod kmene 344 cm, výška 
stromu 28 m 
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ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Ochrana přírody a krajiny 
 
V roce 2006 byly ošetřeny tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 
• Horní Černá Studnice - k.ú. Nová Ves n.N. 
• Líska Košovy – k.ú. Rychnov u Jablonce n.N., Pulečný 
• Louka nad Kynastem - k.ú. Jablonecké Paseky a k.ú. Nová Ves n.N. 
• Louka nad koupalištěm - k.ú. Rychnovu u Jbc. 
• Mokřadní louka v Maršovicích – k.ú. Maršovice u Jablonce n.N. 
• Vápencový kopeček Rydvaltice – k.ú. Pelíkovice 
 
 
Ošetření významných krajinných prvků 
 
 2004 2005 2006 
Dotace v rámci Programu péče o krajinu  93.520 Kč 67.427 Kč 116.793 Kč
Vlastní náklady 0 43.693 Kč 12.985 Kč
Celkem náklady 93.520 Kč 111.120 Kč 129.778 Kč
 
 
Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku: 
 
 2004 2005 2006 
Celkem bylo ošetřeno  - 2 1
Dotace v rámci Programu péče o krajinu  - 0 0
Vlastní náklady  - 12.500 Kč 2.000 Kč
Celkem náklady  - 12.500 Kč 2.000 Kč
 
 
Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 
 
 2004 2005 2006 
celkový počet žádostí 190 163 217
počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 179 147 203
nevyhověno 7 9 7
bylo vyhověno částečně 4 7 7
 
 
Správa veřejné zeleně 
 
Pravidelná údržba veřejné zeleně (sekání trávy, hrabání listí, řez živých plotů, údržba záhonů, 
odplevelování keřů atd.): 
 
 2004 2005 2006 
plocha 573 459 m² 583 904 m² 628 465 m²
celkové náklady 5 199 099 Kč 5 460 175 Kč 5 883 690 Kč
 
 
 2004 2005 2006 
opravené lavičky 28 ks 42 ks 41 ks
nové lavičky 18 ks 25 ks 29 ks
pokácené stromy 48 ks 44 ks 23 ks
ošetřené stromy 61 ks 193 ks 161 ks
nově vysazené stromy 12 ks 21 ks 50 ks
nově vysazené keře 600 ks 350 ks 370 ks
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Oddělení životního prostředí zajistilo v roce 2006 realizaci těchto akcí: 
• Vnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou (projekt byl spolufinancován z  Evropské Unie v rámci 

Iniciativy společenství INTERREG III A) 
• Rekonstrukce dětského hřiště v Erbenově ul. 
• Dětské hřiště a parková úprava u obytného souboru Horní Proseč  
 
 
Úklid černých skládek 
 
V roce 2006 bylo uklizeno 48 černých skládek celkovým nákladem 364 tisíc Kč. 
+ jarní úklid zelených ploch 353 tisíc Kč. 
 
 
Zvířata 
 
 2004 2005 2006 
Na území města odchyceno 272 326 264
 97 170 119
Náklady za odchyt a pobyt v útulcích  431 878 Kč 484 970 Kč 658 552 Kč
Veterinární péče 262 713 Kč 306 376 Kč 105 660 Kč
Deratizace + odchyt holubů  74 420 Kč
 
 
Dále byla na území města odchycena tato zvířata: 4 fretky, 8 ježků, 7 křečků, 3 morčata, 1 pískomil,   
1 beran, 1 koza, 2 netopýři, 2 srny, 1 bažant, 1 kachna, 2 poštovní holuby, 1 exotický had, 2 želvy. 
 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
 2004 2005 2006 
celkem vydáno souhlasů k odnětím pozemku 
ze zemědělského půdního fondu 110 114 104

celkem odňato zemědělské půdy 5,0053 ha 2,7755 5,2726
- z toho pro bytovou výstavbu  1,3938 ha 1,1393 2,5467
- pro průmyslovou výstavbu  0,2473 ha 0,3186 0,7625
- dopravu a sítě  1,1131 ha 0,8897 0,5641
- vodní hospodářství  - - -
- rekreaci a sport  0,8793 ha 0,0413 0,343
- pro ostatní účely 1,3718 ha 0,3866 0,9166
 
 
Odpadové hospodářství 
 
 
V roce 2006 bylo občany města vytříděno: 896 t  papíru 
 1365 t  železa  
 343 t  skla 
 193t  PET lahví 
 25,7 t  nápojových kartonů 
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16. PARTNERSKÁ MĚSTA 
 
 
 

RONSE 

 
 
Město v severní částí Vlámských Arden, díky své poloze označováno za "Královnu 
Vlámských Arden". 
 
Leží na jazykové hranici, v místě střetu dvou národních kultur - Vlámů a Valonů. 
Hovoří se zde vlámsky a francouzsky (dorozumíte se však bez obtíží též německy). 
Nachází se ve vzdálenosti 39 km od Gentu, 60 km od Bruselu a 100 km od Antverp.  
 
 

Počet obyvatel  cca  25.000 
Webové stránky města  www.ronse.be 
Starosta města Luc Dupont 
Adresa městského úřadu Stadhuis, Grote Markt 12, 9 600 Ronse 
Telefon 0032/55/27 23 11 
Fax 0032/55/27 23 18 
Dohoda o partnerské 
spolupráci   březen 1980 

Stálé akce Zájezd SŠ studentů z Mariacollege 
Jiné akce v roce 2006  2x návštěva žáků a hostů ZŠ z Ronsé 
 
 
 
 

MARSCIANO 

 
 
Marsciano leží v oblasti střední Itálie, v samém srdci italského kraje Umbrie.  
 
Je obklopeno městy zvučných jmen - na západě je to Orvieto, na východě Assisi, 
stotisícová Perugia na severu a Todi na jihu.Marscianem protéká říčka Nestore, která je 
přítokem Tibery. V blízkém okolí se nacházejí termální lázně, minerální prameny a 
jezero. Vynikající podmínky pro cestovní ruch. Marsciano je městem vína a oliv. 
 
 

Počet obyvatel cca  16.000 
Webové stránky města www.comune.marsciano.pg.it 
Starosta města Gianfranco Chiacchieroni 
Adresa městského úřadu Comune di Marsciano, Largo Garibaldi n. 1,06055 Marsciano-PG 
Telefon  0039/075/87471,  
Fax 0039/075/8743349 
Dohoda o partnerské 
spolupráci   červen 1999 

Stálé akce Jablonecké podzimní slavnosti  
Jiné akce v roce 2006  
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ZWICKAU 

 
 
Statutární město s více než 875 letou tradicí, leží na úpatí Krušných hor, od 
Jablonce nad Nisou vzdáleno asi 230 km.  
 
Čtvrté největší město Svobodné spolkové země Sasko, hospodářské a kulturní 
centrum západního Saska, bohatá historická a průmyslová tradice (těžba hnědého 
uhlí do r.1978 a automobilový průmysl - Horch, Audi, Trabant,nyní Volkswagen). 
 

 
Počet obyvatel přes 100.000 
Webové stránky města www.zwickau.de 
Primátor města Dietmar Vettermann 
Adresa městského úřadu  Rathaus, 1. OG, Zimmer 211, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau 
Dohoda o partnerské 
spolupráci   rok 1991  (neoficiální spolupráce již od roku 1971) 

Stálé akce Spolupráce s Benedict school (a SŠ a SOU Belgická), 
Jablonecké podzimní slavnosti 

Jiné akce v roce 2006 Trabirallye 
 
 
 

BAUTZEN 

 
 
Historické město a správní centrum Horní Lužice na řece Sprévě.  
 
Původně sídlo slovanského kmene Milčanů. Do roku 1634 byl Budyšín součástí 
zemí Koruny české, jako středisko národa Lužických Srbů. Dnes je střediskem 
lužickosrbské kultury s mnoha cennými historickými památkami.  
 
 
 

Počet obyvatel cca  49.000 
Webové stránky města www.bautzen.de 
Primátor města Christian Schramm 
Adresa městského úřadu Rathaus, Fleischmarkt 1, Zi. 105, 02625 Bautzen 
Telefon  0049/3591/534-192 /191 
Fax 0049/03591/534-199 
Dohoda o partnerské 
spolupráci 22.5.1993 

Stálé akce 

Sportovní hry mládeže partnerských měst  
Mezinárodní letní vědecká škola v Heidelbergu) 
Budyšínské jaro -zájezd pro občany 
Jablonecké podzimní slavnosti  
Setkávání jabloneckých a budyšínských seniorů  
Setkávání zástupců Spolku přátel města obou měst  
Mezinárodní akce cyklistů  

Jiné akce v roce 2006  
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SPŘÁTELENÁ MĚSTA 
MARČANA 

 
Marčana je okresní město na východním pobřeží Istrijského poloostrova v 
Chorvatsku, které leží asi 15 km severovýchodně od Puly. Z obcí, které pod ni 
spadají, jsme navázali nejbližší kontakty s obcí Rakalj, která má 450 stálých 
obyvatel.  
Za 1. světové války byli obyvatelé Istrie, a tudíž také obce Rakalj, evakuováni 
na Moravu, kde většinou strávili 4 roky a někteří z nich zde zůstali již navždy. 
Místní rodák (později spisovatel a univerzitní profesor) Mijo Mirković studoval na 
klasickém gymnáziu v Zábřehu a zde začal psát svůj první román s názvem „Na 

plodné Hané“. Od této doby se také datuje přátelský vztah obyvatel Istrie k českým zemím. V 
Prohlášení o přátelství, podepsané v tomto roce, se zástupci města Jablonec n.N. a Marčana zavázali 
navázat přátelské styky a napomáhat obyvatelům obou měst při jejich vzájemném poznávání při 
kulturních a sportovních akcích, při turistických návštěvách, návštěvách škol, různých spolků a 
organizací. 
 
Počet obyvatel cca 4000  
Webové stránky města nemají 
Starosta města Marijan Kostešič 
Adresa městského úřadu Općina Marčana, Istarska županija, Republika Hrvatska 
Telefon  00385/ 52/571 058, 00385/52/571 098 
Fax 00385/52/571 075 
Prohlášení o přátelství 9.8.2004   
Stálé akce Rozvoj spolupráce ZŠ z Krnice (okres Marčana) a Katolickou ZŠ 

Jiné akce v roce 2006 osobní návštěvy a kontakty členů folkl.souboru NISANKA a MATE 
BALOTA, Jablonecké podzimní slavnosti 

 
 

JELENIA GÓRA 

 
Okresní město Jeleni Góra se nachází v jihozápadní části Polska, je ze západu 
obklopeno Jizerskými horami a na jihu Krkonošemi. Charakter oblasti je obchodní, 
průmyslový, ale je také centrem cestovního ruchu a lázeňství.  
V Dohodě o přátelství se zástupci města Jablonec n.N. a Jelenia Góra zavázali 
podporovat dlouhodobé, vzájemně všestranné vztahy, které byly navázány již v 
minulých letech. Zakotvuje také společnou činnost v oblasti rozvoje cestovního ruchu 
(vzájemná prezentace na veletrzích Euroregion Tour v Jablonci n.N. a Tourtec v 

Jelení Góře), kulturní a hospodářská výměny, pomoc při navazování kontaktů mezi podnikateli. 
 
Počet obyvatel cca  93.000 
Webové stránky města www.starostwo.jgora.pl 
Přednosta okresu Jacek Włodyga 
Adresa okresního úřadu Starostwo Powiatowe, ul. Kochanowskiego 10,  58 500 Jelenia Góra 
Telefon  +48/75/ 752 39 54 
Fax +48/75/ 752 64 19 
Dohoda o přátelství a 
spolupráci 15.12.2004 

Stálé akce 
Sportovní hry mládeže partnerských her  
Euroregion Tour 
Tourtec 

Jiné akce v roce 2006 
Prohlubování kontaktů Centra obchodní spolupráce s podnikatelskou 
veřejností v Jelení Góře, Mezinárodní akce cyklistů, Jablonecké 
podzimní slavnosti 
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17. MĚSTSKÁ POLICIE 
 
 
NÁZEV  Městská policie Jablonec nad Nisou 
ŘEDITEL Bc. Tomáš Rakouš 
SÍDLO Kamenná 11 
KONTAKT Stálá služba - 483 357 436, tísňová volání 156 
 
 
 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

 
V roce 2006 na základě předložené systematizace pracovních míst Městské policie v Jablonci nad 
Nisou (dále jen MP) rozhodlo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou o navýšení tabulkového stavu 
strážníků. MP disponovala 39 strážníky a 4 civilními zaměstnanci.  
 
Struktura vzdělanosti zaměstnanců MP 
 
Vyučen 22 51% z toho 6 studuje SŠ 
Maturita 18 42%  
VOŠ 2 5%  
VŠ 1 2%  
celkem 43 100%  
 
Čtyři nově přijatí strážníci MP absolvovali kurs profesní přípravy v podobě 6-ti týdenního školení s 
následnou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR, kterou musí strážníci opakovat každé 3 roky 
(tzv. prolong, který v loňském roce úspěšně absolvovalo 4 strážníci). 
 
Jako součást výcviku byly v roce 2006 zařazeny u vybraných strážníků i aktivity zaměřené na střelbu, 
taktiku zásahu (např. kontrola objektu) apod., včetně posílení fyzické kondice. Tento výcvik byl 
záležitostí osobního volna, strážníci jej neabsolvovali v rámci pracovní doby. V rámci zvyšování 
fyzické přípravy je 12 strážníků členy fotbalového družstva MP. 
 
 

VÝKON SLUŽBY 

 
Na veřejný pořádek v Jablonci nad Nisou dohlíželo 39 strážníků. 
 
dopravní sekce 10 strážníků 
pořádková sekce 29 strážníků 
  
Výkon je rozdělen na 12ti hodinové služby. Počet strážníků se oproti nočním hodinám v denní době 
zvýšil o dvě pěší hlídky, nepravidelně v letních měsících o cyklohlídku a jeden strážník je určen ve 
spolupráci s odtahovou službou řešit překážky silničního provozu dle z.č.361/2000. V případě 
zajišťování mimořádných událostí nebo akcí města je výkon pochopitelně posílen. 
 
Řešení přestupků 
 
Městská policie v Jablonci nad Nisou používá informační systém, který velmi přesně eviduje činnost 
hlídek i jednotlivých strážníků. Ti v uplynulém roce řešili 12 454 události, v nichž dominuje doprava.  
 
v roce 2006 řešeno 7 143 přestupky 
celkově na místě uděleno blokových pokut 4 273 
- z toho na místě vybráno  3 048    blokových pokut (tj. 857.700 Kč) 
- na místě nezaplacených  1 225    blokových pokut (tj. 656.000 Kč) 
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Negativní je však podíl pokut na místě nezaplacených. Každá čtvrtá pokuta je vypsána na blok na 
pokutu na místě nezaplacenou. Způsob řešení přestupků, resp. podíl jednotlivých výstupů je uveden v 
následující tabulce. 
 
Způsob řešení přestupků 
 
zaplacená pokuta 42,6 % 
na místě nezaplacená pokuta 17,2 % 
domluva 40,2 % 
 
 
Některé řešené přestupky v roce 2006 
 
TPZOV (tzv.botička)    1 645 
vyměřená pokuta  za TPZOV  382 700,- Kč 
podíl TPZOV na řešených přestupcích 23 % 
nalezeno celkem  138 vraků motorových vozidel 
 
Kompletní shrnutí přestupků bylo obsaženo ve statistice za rok 2006, která byla předložena 
zastupitelstvu města v březnu 2007. 
 
 
Odchyt psů 
 
Za běžnou součást práce MP je považován odchyt psů. Je třeba zdůraznit, že žádná z městských 
policií v naší republice nemá tuto činnost uvedenou ve svých povinnostech a ne všichni strážníci jsou 
proškoleni k odchytu zvířat (tzn. tuto práci ani vykonávat nesmí). S pozastavením vyhlášky, která 
upravovala volné pobíhání psů na území města Jablonce nad Nisou se strážníci soustředili na    
kontrolu znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy apod. Za uplynulý rok jsou evidovány 
153 události, řešící problematiku psů. Ve 127 případech strážníci psy odchytili, avšak proto, že psi 
neměli známku, byli předáni pracovníkům Ligy na ochranu zvířat. 
 
 
Pěší zóna 
 
Strážníci MP přistihli 495 řidičů, kteří v roce 2006 nerespektovali místní úpravu silničního provozu. Ta 
vymezuje nejen hranice pěší zóny, ale i zvláštní režim, který v dané zóně platí. V rámci kontrolní 
činnosti zaměřené na oprávněnost vjezdu do pěší zóny byly uděleny pokuty v celkové výši 75 800,-Kč. 
 
Městský kamerový systém 
 
Městský kamerový systém slouží Jablonci nad Nisou již 7. rok. První etapa  realizovaná v roce 2000 
obnášela vybudování operačního střediska a tří kamerových bodů v centru města. V dalších letech byl 
systém doplněn o dalších 5 kamer. Pomocí kamerového systému se podařilo v roce 2006 zachytit a 
následně vyřešit 43 události. Nahrávky pořízené kamerovým systémem MP byly předány Policii ČR ve 
163 případech. 
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PREVENCE KRIMINALITY 

 
V roce 2006 uspořádali strážníci městské policie 40 besed, kterých se zúčastnilo 1 114 dětí. V 9 
mateřských školách představili 472 dětem úspěšný projekt našeho města „Medvídek Bobo“. 
 
Dále strážníci pracovali s 642 žáky 10 základných škol. Navštěvována byla též Speciální škola v 
Liberecké ulici, včetně jejího centra Sluníčko v Polní ulici. Těžištěm besed na 1. stupni je dopravní 
výchova, na 2. stupni pak zvýšení právního vědomí žáků a přiblížení práce MP. Vedle pravidelných 
setkávání s dětmi v rámci chystaných besed připravila MP i další akce (nebo přispěla svou účastí 
jiným pořadatelům) , kterými dokázala vzbudit zájem a to nejen dětí. Za zmínku stojí např. Den 
městské policie a IZS. V rámci městské policie pracuje i manažerka prevence kriminality, která je 
zodpovědná za realizaci projektů prevence kriminality v našem městě.  
 

ZAJIŠŤOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

 
Podíl městské police na zajištění rozličných společenských akcí konaných v našem městě je nemalý. 
Vedle zajištění samotného průběhu se strážníci podílí i na ostraze majetku, dbají na bezpečnost osob 
a jsou nápomocni i v doprovodných záležitostech. Vyšší nasazení uniformovaných strážců pořádku je 
např. nedílnou součástí každého fotbalového utkání. 
 

VYMÁHÁNÍ POKUT NA MÍSTĚ NEZAPLACENÝCH 

 
Stejně jako v minulých letech je velmi důležitou součástí fungování městské policie institut vymáhání 
pokut na místě nezaplacených. Preciznost nastaveného systému vymáhání, spolupráce s dotčenými 
institucemi a veřejná známost nastoleného systému pak přináší své klady. 
 

MĚSTSKÁ POLICIE JAKO PARTNER 

 
Městská policie v Jablonci nad Nisou se snaží úzce spolupracovat s Policií ČR. Vedle součinnosti při 
zajišťování významných akcí ve městě, je ze strany strážníků MP poskytována pomoc i při běžných 
zákrocích.  
 

SPOLUPRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE S POLICIÍ ČR 

 
výjezd na žádost Policie ČR 314 
události předané Polici ČR k dořešení 245 
 
Úzká spolupráce funguje i u jednotlivých odborů městského úřadu, především s oddělením životního 
prostředí, dopravním a silničním úřadem, odborem financí apod. V polovině roku 2003 vyzvala MP ke 
vzájemné spolupráci i bezpečnostní agentury, které se v součinnosti výrazně osvědčily. 
 
 

MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 

  
V průběhu roku zaznamenali operátoři stálé služby příjem 3 105 telefonátů s různými oznámeními či 
žádostmi o pomoc. Na tísňovou linku 156 byl přijat 51 telefonát. Pochopitelně zdaleka ne všechny 
tísňové telefonáty měly charakter skutečné tísně. Operační pracovník městské policie během dne 
přijme v průměru 85 hovorů. Toto číslo zahrnuje i telefonickou komunikaci s pracovníky Městského 
úřadu a radioprovoz uvnitř organizace.  
 
Společně se starostou města navštěvuje i ředitel městské police pravidelná setkávání s občany, kde 
se snaží nejen zodpovědět dotazy, ale zejména vyslechnout problémy občanů a následně se je 
pokusit řešit. 
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PODNĚTY A STÍŽNOSTI V ROCE 2006: 

 
počet uplatněných stížností 5 
- z toho oprávněné 1 
- neoprávněných 4 
- v řešení u soudu - 
 
 

ODTAHY VOZIDEL 

 
Vozidla, která tvoří překážku silničního provozu na pozemní komunikaci, označili strážníci v 703 
případech, při kterých došlo k následnému nebo nedokončenému  odtahu. V souvislosti s ním pak 
bylo uděleno 590 pokut v celkové výši 188.300 Kč. 
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