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jméno organizace / pozice kontakt poznámka- odbornost

Mgr. Roman Král Magistrát města Liberec (vedoucí odboru péče o občany) kral.roman@magistrat.liberec.cz vzdělávání

Ing. David Pastva Magistrát města Liberec (vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu) pastva.david@magistrat.liberec.cz CR

Ing. Ladislav Rozsypal Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta - specialista dopravní inženýr) rozsypal.ladislav@magistrat.liberec.cz doprava

Ing. Jaroslav Rašín Magistrát města Liberec (vedoucí odboru životního prostředí) rasin.jaroslav@magistrat.liberec.cz ŽP, vody, toky, povodně

Ing. Michal Šálek Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta - specialista inženýrských sítí) salek.michal@magistrat.liberec.cz energetika, teplo

RNDr. Ivana Pecháčková Krajský úřad Libereckého kraje (vedoucí oddělení rozvojových koncepcí) ivana.pechackova@kraj-lbc.cz regionální rozvoj

Mgr. Petr Karásek Statutárního město Jablonec nad Nisou - člen zastupitelstva petr.karasek@atlas.cz 
rozvoj infrastruktury (doprava, 

životní prostředí, cestovní ruch)

Ing. Pavel Spilka Jablonecká energetická a.s. - jednatel pavel.spilka@jabloneckaenergeticka.cz energetika, teplárenství

Ing. Tomáš Beneš Magistrát města Jablonec nad Nisou  - vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje benes@mestojablonec.cz rozvoj města

Ing. Michaela Smrčková Magistrát města Jablonec nad Nisou  - vedoucí oddělení územního plánování smrckova@mestojablonec.cz ÚP

Mgr. Iveta Habadová Magistrát města Jablonec nad Nisou  - vedoucí oddělení dotací habadova@mestojablonec.cz dotace

Ing. Oldřich Lubojacký SAUL s.r.o. - sdružení architektů a urbanistů Liberec, zpracovatel návrhu UP Liberec lubojacky@saul-lbc.cz regionální rozvoj

Ing. Milan Koloušek VALBEK s.r.o. - technický ředitel kolousek@valbek.cz doprava

Ludvík Lavička DPMLJ a.s. - provozně technický ředitel lavicka@dpmlj.cz MHD, doprava

RNDr. Zdeněk Kadlas ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - výkonný ředitel z.kadlas@arr-nisa.cz demografie, rozvoj

Ing. Jaroslav Zámečník Euroregion Nisa - jednatel j.zamecnik@ern.cz CR, rozvoj

 Ing. Jiří Veselka Krajská nemocnice Liberec, a.s. jiri.veselka@nemlib.cz zdravotnictví

Ing. Mgr. Petr Černý Statutární město Liberec - člen zastupitelstva cerny@sbdsever.cz energetika, teplo

Ing. Pavel Bernát Statutární město Liberec - člen zastupitelstva bernat.pavel@zm.liberec.cz energetika, odpady, rozvoj

Ing. Ondřej Červinka Statutární město Liberec - člen zastupitelstva cervinka.ondrej@gmail.com vzdělávání

Michael Dufek Statutární město Liberec - člen zastupitelstva michael.dufek@seznam.cz sociální služby, dobrovolníci

MUDr. Vít Něměček Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - ředitel nemocnice nemecek@nemjbc.cz zdravotnictví

Mgr. Petr Tulpa
Liberecký kraj - člen rady kraje, řízení sociálních věcí

Statutární město Jablonec nad Nisou - člen zastupitelstva
petr.tulpa@kraj-lbc.cz vzdělávání, sociální oblast

Bc. Luboš Wejnar DPMLJ a.s. - ředitel společnosti wejnar@dpml.cz doprava

Ing.arch. Vladislav Hron SAUL s.r.o. - sdružení architektů a urbanistů Liberec, zpracovatel návrhu UP Jablonec n.N. hron@saul.eu ÚP

Mgr. Miroslava Rýžaková Magistrát města Jablonec nad Nisou - vedoucí odboru humanitního ryzakova@mestojablonec.cz vzdělávání 

Hana Herkommerová Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. herkommerova@jablonec.com cestovní ruch, kultura

Věra Dobrovská Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. dobrovska@jablonec.com cestovní ruch, kultura

Ing. Jitka Lochovská Magistrát města Jablonec nad Nisou - vedoucí oddělení správy veřejné zeleně lochovska@mestojablonec.cz životní prostředí

Bc. Jaroslav Cvrček Magistrát města Jablonec nad Nisou - vedoucí oddělení sociálních služeb jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz sociální oblast
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