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Hyský: Otevírání hřiš� na podzim...
(Dokončení ze str. 1)
    Na příští rok jsou připravovány
projekty týkající se energeticky
úsporných opatření na DPS, které
by měly být spolufinancovány z Ev-
ropské unie − jedná se o domy na
Žižkově, Fritzově a Brtnické ulici,
pro zajímavost, náklady dělají bez-
mála 50 milionů korun.
    Dobrou zprávou pro obyvatele
DPS na ulici Karoliny Světlé, Boženy
Němcové a Jiráskova je, že druhým
čtením prošel v rozpočtu návrh na
kompletní výměnu oken, po které
je ze strany obyvatel oprávněně vo-
láno, a tudíž je velmi reálná šance
na její realizaci v roce 2009.
    Na jiném místě novin píšeme o
otevírání nových dětských hřiš�.
Proč se otevírají na podzim?
    Dubnové zastupitelstvo v rámci
kapitálového rozpočtu schválilo 5
milionů korun na realizaci nových
dětských hřiš�. Odbor tudíž mohl
vypsat výběrová řízení, ze kterých
vzešly vítězné realizace a firmy. Fir-
my si zajiš�ují veškerá potřebná po-
volení, vyjádření a souhlasy. Fyzická
realizace je pak hotova velmi rychle
− do několika dní. Když vezmeme v
potaz, že rozpočet je schválen v dub-
nu, poté běží lhůty výběrového ří-
zení, výběr z několika desítek vari-
ant zabere také nemalý čas a poté
je nutné postoupit nezbytnou "pa-

pírovou válku", tak nám z této rov-
nice vychází podzim.
    Jak zvládl živnostenský úřad
novelu živnostenského zákona?
    Obecní živnostenský úřad se v
průběhu jara a začátku léta velmi
pečlivě připravoval na komplikova-
nou, nebojím se říci takřka revoluč-
ní, novelu živnostenského zákona,
která podstatným způsobem překo-
pala živnosti a zrušila místní pří-
slušnost. Celý proces přípravy a
schvalování této novely jsem sledo-
val s velkými rozpaky a s obavami
čekal a čekám, co nám v dlouhodo-
bém horizontu přinese. S potěšením
říkám, že se naši úředníci, spolu s
paní vedoucí v čele, na změny dů-
kladně připravili a podnikatelé tak
mohou z úřadu odcházet spokojení,
za což patří všem velké poděkování.
    Pomalu se blíží doba, kdy bude
magistrát vydávat OP...
    Za rok a pár měsíců čeká správní
odbor také změna, a sice ve vydávání
občanských průkazů. Systém přijí-
mání žádostí a vydávání dokladů by
měl fungovat podobně, jako tomu
je u cestovních pasů, což bude zase
o něco náročnější než v současné
době, nicméně si myslím, že se jedná
o krok správným směrem. Vzhledem
k tomu, že také na správním jsou
šikovní lidé, neobávám se, že by se
s úspěchem s očekávanou novinkou
nepoprali. −lm−
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Rozsvícení vánočního stromu
proběhne již v listopadu

    Na 1. adventní neděli se bude le-
tos rozsvěcovat v Jihlavě velký vá-
noční strom na Masarykově náměstí.
    "Akci budeme pořádat ve spolu-
práci s Českým rozhlasem Region,
předběžně jsme se domlouvali, že
by odpoledne vypadalo:
    −15.30 hodin − soutěže pro děti
    −16.15 hodin − vystoupení hu-
dební skupiny VOXTET
    −16.50 hodin − mluvené slovo pri-
mátora města
    −17 hodin − rozsvícení velkého
vánočního stromu a vánočního

osvětlení v ul. M. Boží, Palackého,
Komenského a Benešova
    −17.05 hodin − koncert − Jakub
Smolík," řekl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Radek Tulis. Moderovat
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu 30. listopadu bude Petr Pa-
lovčík, na náměstí již budou stánky
s prodejci vánočního zboží, prosin-
cový jarmark oficiálně začne 1. 12.
2008 a potrvá do 23. 12. 2008, pořa-
datelem jsou Služby města Jihlavy.

−lm−
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