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1) 

Dopis p. E. N. a dalších obyvatel domu, Jablonec n. N. - stížnost na stav v ulici Na Vršku 

 

 
Příloha: fotodokumentace 
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Příloha 
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Vyjádření Městské policie Jablonec nad Nisou 

Lokalita ulice Na Vršku v Jablonci nad Nisou je dlouhodobě hodnocena Městskou policií 

Jablonec jako problémová lokalita, neboť se zde vyskytuje zvýšený pohyb osob sociálně 

vyloučených. Samotné sídliště těmto osobám poskytuje dostatek různých zákoutí a skrýší 

před nepříznivým počasím. Nejčastěji se závadové osoby zdržují v okolí domu Na Vršku 

4202/6, Jablonec nad Nisou a přilehlého parkoviště, které jsou ve vlastnictví AHOLD Czech 

Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, 15800 Praha 5. V objektu je provozovna Albert a 

drogerie Teta. Navíc je tento objekt rozdělen průchodem, který je ideální pro výskyt 

závadových osob. Druhý objekt zájmu uvedených osob je dům Na Vršku 4189/12, Jablonec 

nad Nisou, který je ve vlastnictví SJM Kudláček Miroslav a Kudláčková Zdeňka, Antonína 

Dvořáka 2135/4, 46601 Jablonec nad Nisou, kde je restaurace Sportovka. Oba objekty mají 

dostatek prostor k pobytu závadových osob.  

Lokalita je z důvodu porostu, výšky a rozložení panelových domů sídliště pouze částečně 

monitorována kamerou městského kamerového dohlížecího systému (kamerový bod č. 28). 

Měřením vzdálenosti v katastru nemovitostí místa bylo zjištěno, že vzdálenost stanovená dle 

Čl. 3 níže uvedené OZV, a to jak od zastávky tramvaje č. 11 v ulici Liberecká je ke vstupu do 

domu č. p. 4202/6 (Albert cca 32 m, vzdálenost 50 m je do cca poloviny průchodu objektu), 

do místa zaznamenaného na fotografii petantů je to cca 45-50 m, což je hraniční mez 

stanovená pro zákaz konzumace alkoholických nápojů. Od ZŠ Liberecká, Liberecká 1734/31, 

Jablonec nad Nisou cca 170 m a od MŠ Hřbitovní, Hřbitovní 3677/10, Jablonec nad Nisou cca 

150 m. 

 
Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad 

Nisou č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad 

Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství je: 

 

Čl. 2 

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na 

území města Jablonec nad Nisou. Soupis těchto prostranství je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 3 

Dále je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje:  

a) na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky 

b) u škol a školských zařízení a v okruhu 100 m od nich 
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Na základě stížnosti občanů panelového domu Na vršku 3896/4, Jablonec nad Nisou ze dne 

12.10.2017 jednal okrskář MP Jablonec nad Nisou str. Bronislav Novák s vedením prodejny 

Albert paní V. P. Strážník uvádí, že problémy uvedené ve stížnosti jsou ze strany prodejny a 

okrskáře řešeny již v delším horizontu. S nástupem nové vedoucí prodejny výše uvedené paní 

P. je snaha věc řešit, kdy vzhledem k centrálnímu řízení prodejny je každá investice nutná 

projednat a schválit mateřskou firmou Ahold se sídlem v Praze. Pokus uzamknout kontejnery 

na prošlé potraviny dopadl tak, že zámek na kontejneru byl překonán, zřejmě některým 

chtivým strávníkem z osob uvedených ve stížnosti. Nový zámek silnější konstrukce bude v 

blízké době dodán. V jednání je i větší investice do zamřížování kontejnerů a nepoužívané 

nakládací rampy. Dne 25.10.2017 bylo zjištěno, že se zamřížování nepoužívané rampy již 

realizuje (viz foto ze dne 25.10.2017, událost č. j. 2017/11038), čímž by se měl eliminovat 

výskyt závadových osob. 

 

Skupina osob, která se shlukuje v přilehlém parku je z části tvořená osobami, které na základě 

častých kontrol byly vytlačeny z ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou. Případné 

přestupky, kdy se jedná hlavně o znečišťování veřejného prostranství, řešíme. Pravděpodobně 

dojde k opětovnému přemístění osob do jiné lokality a vše se bude opakovat jinde.  

Z hlediska počtu odhalených přestupků za období od 1. května do 17. října 2017 bylo 

odhaleno mimo dopravních přestupků celkem 28 přestupků, která lze považovat za narušení 

veřejného pořádku. Z toho bylo 20 přestupků proti majetku, 6 přestupků proti veřejnému 

pořádku, 1 přestupek proti občanskému soužití a 1 přestupek proti pořádku v územní 

samosprávě.  



5 
 

Předmětná lokalita patří k zájmovým oblastem MP Jablonec nad Nisou, a proto zde bude 

kontrolní a hlídková činnost MP Jablonec nad Nisou směřována i nadále. Svou činnost sem 

zaměří i asistent prevence kriminality. 

 

Vyjádření  oddělení životního prostředí a státní památkové péče 

Ve dnech 19. a 25. 10. 2017 byla provedena prohlídka lokality jako úkon předcházející 

kontrole. Nebylo zjištěno, že by byly vybírány přistavené popelnice (zcizovány prošlé 

potraviny) a odpad se pak nacházel v okolí prodejny. Lokalita bude dále monitorována a v 

případě opačného zjištění bude u původce těchto odpadů provedena kontrola nakládání s 

odpady.  

Nezabezpečení odpadů proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení, nebo úniku je přestupkem 

dle zákona o odpadech, za který může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 

 

Vyjádření  oddělení správy veřejné zeleně 

Naše oddělení provedlo ve spolupráci s odd. životního prostředí a státní památkové péče 

místní šetření v okolí prodejny Albert, ul. Na Vršku, tj. tedy ve dnech 19. a 25. 10. 2017. 

V okolí prodejny ani u podnikových nádob na odpad nebyl zaznamenán nepořádek, vyjma 

kovové klece pro ukládání kartonových krabic, která pouze působí nevzhledně. Lokalitu 

můžeme nadále monitorovat. V případě vzniklého nepořádku můžeme vyzvat vlastníka 

(AHOLD Czech Republic, a.s.) k úklidu černé skládky (nepořádku) na základě zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb., ve znění doplňujících předpisů. Dle ustanovení § 66d odst. 2 zákona o 

obcích, v platném znění, může obec uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč právnické osobě, 

která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled 

obce. 

 

Vyjádření  oddělení  interního auditu a stížností 

Evidované stížnosti k lokalitě ul. Na Vršku 

Rok 2017: 

 ústní – 1x (zde přikládám vyjádření městské policie – viz kopie e-mailu níže) 

 písemná – 1x (nyní v řešení) 

Rok 2016: žádné 

V minulosti se soužití v ul. Na Vršku řešilo i na setkání s občany, např. v roce 2012 (občané 

požadovali častější dohled okrskáře) a v roce 2013 (nepořádek, odpadky, pomalované zdi…).  
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Asi před 2 lety si na soužití přišel stěžovat pán, ale ze strachu o bezpečnost rodiny přišel 

druhý den stížnost odvolat.  
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Vyjádření  oddělení přestupků 

K problematice, která je předmětem stížnosti občanů, jsme zatím žádný podnět neobdrželi. 

 

Vyjádření  pracovní skupiny Komise prevence kriminality RM 

Pracovní skupina Komise prevence kriminality RM nestihla do zasedání Zastupitelstva města 

Jablonec nad Nisou dopis občanů k problematice lokality Na Vršku projednat. V minulosti se 

ale touto lokalitou již zabývala. Vzhledem k tomu, že je v této lokalitě konzumace alkoholu 

na veřejnosti povolena, nabízí se řešení úpravou obecně závazné vyhlášky o konzumaci 

alkoholu, a to rozšířením i na tuto lokalitu.  
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2) 

Dopis p. D. B.,  Jablonec nad Nisou – žádost o splátkový kalendář 
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Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek 

Dopisem ze dne 31. 10. 2017 se na MMJN obrátila paní D. B., Jablonec nad Nisou s žádostí o 

povolení možnosti svůj dluh splácet po dobu delší než 18 měsíců. S ohledem na ust. § 85 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je tato žádost předložena ke schválení 

zastupitelstvu města.  

Žadatelka užívala společně s již zesnulým manželem na základě nájemní smlouvy byt o 

velikosti 1 + 2 umístěný v 2. nadzemním podlaží objektu Prosečská č. p. 210. Nájem byl 

sjednán na dobu neurčitou s účinností od 01. 01. 1998. Nájemní vztah byl ukončen výpovědí 

ze strany pronajímatele a byt byl předán pronajímateli k 28. 02. 2010. 

Vzhledem k tomu, že žadatelka neplnila na nájemní smlouvu řádně a včas (dlužné nájemné za 

období únor 2009 až únor 2010), vzniknul jí dluh ve výši 68.681,- Kč s příslušenstvím 

(přiznáno Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, a to platebním rozkazem č. j. 111 C 

10/2014-11 ze dne 31. 03. 2014, právní moc 23. 04. 2014, rozsudkem č. j. 18 C 125/2010-34 

ze dne 27. 07. 2011, právní moc 08. 09. 2011 a platebním rozkazem č. j. 18 C 803/2010-9 ze 

dne 13. 08. 2010, právní moc 06. 01. 2011). 

Oddělení právní a veřejných zakázek neeviduje vůči žadatelce další dluhy. 

S ohledem na snahu žadatelky problém s dluhem řešit a s přihlédnutím k její sociální situaci, 

doporučuje oddělení právní a veřejných zakázek, aby bylo návrhu žadatelky vyhověno. 

 

 

 

 


