
Oddělení služeb v životním
prostředí se stěhuje

    Oddělení služeb v životním pro-
středí se v prosinci přestěhovalo do
budovy v ulici Hluboká 3 (hlavní bu-
dova magistrátu). Telefonní čísla a
mailové adresy pracovníků oddělení
zůstaly beze změny.
    Odbor životního prostředí ma-
gistrátu − oddělení služeb v životním
prostředí zpracovává tyto agendy:
    − výkon agendy odpadového hos-
podářství města,
    − koncepce zeleně ve městě,
    − zajiš�ování péče o veřejnou zeleň,

    − výkon činností spojených s tvor-
bou a užíváním pasportu zeleně měs-
ta,
    − spolupráce při přípravě investič-
ních akcí města souvisejících s ochra-
nou životního prostředí,
    − environmentální osvětová čin-
nost,
    − ukládání pokut právnickým a fy-
zickým osobám, které jsou podnika-
teli, dle zákona o obcích za narušení
životního prostředí v obci. −lm−

Starosta Purmerendu Verbeek
skončil ve funkci

    V listopadu odešel z funkce staros-
ty holandského Purmerendu, part-
nerského města Jihlavy, pan Leen
Verbeek. Ve funkci starosty a několi-
ka řídících a společenských funkcích
byl Leen Verbeek pět a půl roku. Od
prosince zastává funkci královského
správce provincie Flevoland.
    Slavnostní recepce u příležitosti je-
ho odchodu se za Jihlavu zúčastnila
náměstkyně primátora Irena Wagne-
rová a náměstek primátora Josef Ko-
det. Během oficiální schůze Rady
města Purmerend přednášející zhod-
notili působení starosty.
    "Z projevů byla patrná úcta k panu
Verbeekovi nejen jako starostovi, ale
i člověku," uvedla náměstkyně Irena
Wagnerová. Své působení ve funkci
zhodnotil i sám Leen Verbeek. "Mezi
svými úspěchy vyzdvihl i podepsání
nové smlouvy o partnerské spolupráci
měst Purmerend a Jihlava. A velmi
ocenil to, že jsme se jako zástupci
partnerského města zúčastnili slav-
nostního rozloučení," dodala náměst-
kyně Wagnerová.
    Na památku na město Jihlava ob-
držel odcházející purmerendský sta-
rosta stříbrný odražek města Jihlavy,
sadu šálků od designéra a architekta
Pavla Janáka a kmínku z Domu Gus-

tava Mahlera. Osobním darem pak
byla grafika paní Ireny Wagnerové.
    V současné době má město Pur-
merend zastupujícího starostu. No-
vého starostu jmenuje do funkce krá-
lovna Nizozemského království. Sta-
ne se tak nejdříve za půl roku. −lm−

Vánoční výzdoba svozových vozidel
na komunální a tříděný odpad

    Služby města Jihlavy (SMJ) se letos
rozhodly oslovit obyvatele města Ji-
hlavy a obcí, kde provádí svoz ko-
munálního a tříděného odpadu, ná-
padem vyzdobit svá svozová vozidla.
    "Od polepení dvou svozových vozi-
del SMJ si slibujeme, že zaujmou ob-
čany svým netradičním pojetím a také
jeho nenásilnou formou. Záměrně
jsme vybrali na polepení vozidla, kte-
rá na své trase budou svážet jednak
komunální odpad, ale také papír a
plasty. Doufáme, že to třeba přiměje

veřejnost zamyslet se nad úklidem od-
padků v čase vánočním, kdy je odpa-
du mnohem větší množství než během
všedních dní v roce," řekl tiskový
mluvčí SMJ Martin Málek.
    Celou tuto akci SMJ ještě vyšper-
kovaly sváteční pokrývkou hlavy u
svých pracovníků. "Věříme, že kdyby
nic jiného, tak to lidi pobaví, až se
potkají s vozidly na komunální a tří-
děný odpad a našimi posádkami v
ulicích měst a obcí," doplnil informaci
Málek. −lm−
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Zpráva o činnosti Městské
policie Jihlava za prosinec

    Od počátku prosince se strážníci
Městské policie Jihlava zaměřili na
drobnou kriminalitu v centru města
a v okolí nákupních středisek. Ve spo-
lupráci se složkami Policie ČR, In-
spektorátem cizinecké policie Jihlava
a Vyšší odbornou školou Ministerstva
vnitra v Jihlavě byly prováděny pre-
ventivní pochůzky strážníků a poli-
cistů na místech, kde je zvýšeno rizi-
ko kapesních krádeží a obdobné trest-
né činnosti.
    Pravidelně jsou prováděny kontro-
ly podávání alkoholu mladistvým. Mi-
mo tuto činnost strážníci zadrželi pa-
chatele vloupání do stánku s pečivem
na Havlíčkově ulici. Při řízení vozidel

byli zadrženi dva řidiči, podezřelí z
řízení pod vlivem alkoholu. Ve dru-
hém případě bylo pro dokumentaci
jednání využito záznamu z kamero-
vého systému.
    Ve čtyřech případech strážníci za-
jistili předání silně podnapilých mla-
distvých osob na protialkoholické sta-
nici. Při kontrolní činnosti se na zá-
kladě oznámení podařilo zadržet jed-
nu osobu podezřelou ze sprejerství.
Strážníci zadrželi také dvojici osob,
která znečiš�ovala veřejná prostran-
ství neoprávněným výlepem plakátů.

Stanislav Maštera,
zástupce ředitele Městské

policie Jihlava V DOBĚ svátků jste mohli vidět vyzdobené vozy SMJ i jejich obsluhu.
Foto: archiv NJR

BĚHEM cvičení k prověření povodňového plánu města došlo také na cvičné
vyproš�ování uvízlého vozidla, odstraňování stromu padlého přes silnici či
likvidaci menšího požáru. Foto: archiv NJR

NÁMĚSTKYNĚ primátora Jihlavy Ire-
na Wagnerová darovala na památku
svoji grafiku končícímu starostovi
Purmerendu Leenu Verbeekovi.
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Povodňové cvičení prokázalo připravenost
    V prosinci se vedení města roz-
hodlo prověřit reálnou připravenost a
funkčnost nového povodňového plá-
nu. Výsledek byl hodnocen kladně.
    "Město je připraveno veřejnost i ma-
jetky ochránit, nic není ponechané ná-
hodě, plán je kvalitně zpracovaný, od-
halené nedostatky by zásadně ne-
ovlivnily případný reálný postup," ře-
kl primátor Jaroslav Vymazal, který
společně s tajemníkem magistrátu by-
li jediní, kteří o cvičení věděli dopře-
du.
    Předmětem akce bylo skutečné pro-
věření nového povodňového plánu
města v maximálně možných podob-
ných podmínkách a s reálným nasa-
zením všech zainteresovaných. Ně-
kteří si tak skutečně neplánovaně
vstali už po čtvrté hodině ráno a vy-
dali se na městskou povodňovou ko-
misi.

    "Do akce bylo různým způsobem
zapojeno několik desítek lidí z něko-
lika organizací − magistrát, městská
policie, hasiči a další," řekl tiskový
mluvčí magistrátu Radek Tulis.
    Prověřoval se kompletní plán, tedy
postup svolávání, zasedání povodňo-
vé komise, zápisy, plnění úkolů, za-
jištění hlídkové služby na tocích, fik-
tivní kontakt s médii a kontakt s ve-
řejností v dotčených oblastech, pro-
věření funkčnosti techniky, v plánu
byl i povodňový let k fotografické do-
kumentaci (kvůli počasí neproběhl),
vyjeli hasiči, dokonce se na SMJ pyt-
loval písek atd.
    Cvičení odhalilo například problé-
my v komunikaci (například přesnost
formulace některých úkonů), a prob-
lém zastupitelnosti některých osob,
ale celkové hodnocení je pozitivní.

−lm−
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