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Občanský protest má smysl, ukazuje příklad z Jablonce. IPUR byl u toho 

 

Tisková zpráva IPUR z 23. prosince 2020 

Zastupitelstvo Jablonce nad Nisou neprodalo část parku u kostela Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova na Horním náměstí developerovi, který zde chystal zástavbu se 24 byty. 

Zastupitele přesvědčil občanský protest proti výstavbě. Zástupci IPUR s protestem 

místním pomohli. 

Na předvánočním zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou neprošedl návrh na prodej 

pozemků společnosti Proctus 5, která hodlala v Saskově ulici v Jablonci vybudovat 

bytový komplex o 24 bytech. Pro byli představitelé ODS (část), Starostů pro Liberecký 

kraj a části ANO, proti byla opozice (Společně pro Jablonec a Piráti), zdrželi se 

zástupci SPD, části koaličních stran ANO i ODS. 

Náš Liberec, tedy server, který provozuje Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR), již na 

začátku prosince jako první informoval o aktivitě lidí, kteří se dali dohromady proti 

developerskému projektu v areálu parku pod kostelem na Horním náměstí v Jablonci. 

Místním občanům se nelíbila nejen ztráta zelených ploch ve městě, ale například i to, 

že velký bytový dům zcela pozmění charakter čtvrti i celé Saskovy ulice, která se 

nachází v památkové zóně. 

Lidé se ale rovněž obávají dalších problémů. Jedním z nich je například, že pozemky 

leží ve značném svahu, jsou zde vodní prameny a podle zástupců spolku není 

absolutně dořešena ani situace s parkováním a automobily v tak úzké ulici, jakou 

jablonecká Saskova je. Zástavba se 24 byty přitom zcela jistě tuto lokalitu dopravně 

zahltí. 

Proti prodeji pozemků developerovi vznikla petice, kterou během pár dní podepsalo na 

90 lidí. Dalších téměř 160 lidí podepsalo výzvu jabloneckým zastupitelům, že si přejí 

změnu územního plánu, která zajistí, aby v místě zůstal park a plochy veřejné zeleně.  

Zástupci sdružení se obrátili i na představitele Institutu pro udržitelný rozvoj, o.p.s. 

(IPUR), se kterými svou záležitost konzultovali. IPUR sdružení pomohl s konkrétními 

kroky i medializací celého případu. 

Jak zjistil Náš Liberec/IPUR, město Jablonec nad Nisou se chystalo prodat pozemky 

investorovi, se kterým ale v minulosti vedlo nákladné soudní spory. I na to upozornil 

Náš Liberec jako první. 

Město chtělo developerovi vyjít nezvykle vstříc, co se úhrady za pozemky o výměře 

1350 m2 týče. Ty si měla firma nejdříve pronajmout za pouhých 35 Kč za metr a rok a 

teprve po kolaudaci hotové stavby doplatit dohodnutou cenu 2950 Kč za metr. Z toho 

se měl navíc ještě odečíst uhrazený nájem, který se měl developerovi vrátit. 

Přitom ještě v roce 2016 se město s majitelem a jednatelem firmy soudilo. Developer 

město žaloval za zmařenou investici, když plánoval výstavbu v dolním jabloneckém 
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centru. Tehdy požadoval po městu Jablonec nad Nisou 5 milionů korun za zmařenou 

investici. Soud nicméně prohrál. 

„Občanský protest má smysl. V tomto případě jde o pozemky města, tedy 

Jablonečanů. Je proto zcela na místě, když se ti, kterých se to týká, ozvali,“ říká 

Jaroslav Tauchman z IPUR. 

 

V případě dotazů se neváhejte ozvat:  

redakce@nasliberec.cz, 773 464 373 

Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021“. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské 

společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu 

občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České 

republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. 

V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. 

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce 

s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a 

dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska.“ 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The 

programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds 

capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, 

equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to 

minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support 

CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee 

of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute 

towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 

Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation 

between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It 

supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech 

Republic.” 
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Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního 

jednání“. 
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