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Mají zpracovaný Krizový plán, je-

hož součástí je kromě povodňového  
plánu  i plán evakuace obyvatelstva, 
plán nouzového přežití při živelných 
pohromách s  přehledem míst pro 
ubytování postižených obyvatel měs-
ta - ubytovny, školy, hotely, přehled 
dodavatelů základních potravin, orga-
nizování humanitární pomoci atd. 

 Pokud tedy dojde k živelné událos-
ti, např. požáru jako v tomto případě, 
nebo hrozí povodně, během několika 
desítek minut se schází  v prostorách 
Městské policie krizový štáb města, v 
jehož čele je primátor nebo jeho ná-
městek. Pomoc obyvatelům města, 
kteří se ocitli v nouzi, je tak organizo-
vána z jednoho místa, a tedy koordi-
novaně a rychle.

 Dá se odhadnout, pro kolik oby-
vatel má město připraveno řešení 
jejich problémů např. v případě 
požárů nebo povodní?

 Město Jihlava má v rámci správy 
svého bytového fondu okamžitě k 
dispozici vždy několik volných byto-
vých jednotek pro řešení krizových si-
tuací. Jedná se zpravidla o byty men-
ších rozměrů. 

 Kromě toho město disponuje i ne-
bytovými prostorami (tělocvičny, 
školy), které mohou posloužit v pří-
padě nouze jako místo pro dočasné 
útočiště obyvatel postižených žive-
nou pohromou. Město se samozřej-
mě o své obyvatele postará, tak jako v 
případě požáru v Třebízského ulici, i 
pokud se týká zajištění potravin, hygi-
enických potřeb, oblečení, přikrývek 
apod. 

 Hmotná pomoc města je v prvních 
hodinách po živelné události nezbyt-
ná, jak ale zkušenosti ukazují, pro 
zvládnutí krizové situace je nesmír-
ně důležité i soustavné poskytování 
informací postiženým obyvatelům 
města. Lidé nesmějí mít pocit, že se 
nemají na koho obrátit, že jsou na 
všechno sami. 

 Čas od času se objevují ve zprá-
vách informace o starostech obcí s 
neplatiči nájemného. Jak je na tom 
z vašeho pohledu Jihlava?

 Jihlava není výjimkou. Snahou měs-
ta je s neplatiči nájemného komuni-
kovat tak, abychom dlužníky podchy-
tili už na počátku neplacení. Snažíme 
se problémům s platbou nájemného 
spíše předcházet. 

 Počet dlouhodobých neplatičů se 
snižuje. Je to proto, že město umož-
ňuje dlužníkům, kteří spolupracují a 
mají snahu svou situaci řešit, uzaví-
rat splátkové kalendáře na postupné 
splácení dlužných částek. Těm nájem-
níkům, se kterými se není možno do-
mluvit nebo s městem nekomunikují 
a  dlužné nájemné neřeší, jsme nuce-
ni dávat výpovědi z nájmu z důvodu 
dlouhodobě neplaceného nájemné-
ho. 

 Jen v roce 2008 bylo takovýchto 
výpovědí zasláno 38, do poloviny le-
tošního roku bylo podáno 13 výpo-
vědí z nájmu. Nutno dodat, že v de-
seti případech dlužníci svůj přístup k 
placení nájemného přehodnotili a po 
obdržení výpovědi své dluhy uhradi-
li. Spíše narůstá krátkodobé neplacení 
nájemného, nicméně ve většině pří-
padů se nájemníci snaží momentální 
neschopnost platit nájem řešit splát-
kovým kalendářem.                           -lm- 

Město podalo... 

 Po Jihlavě v těchto dnech najíždí 
zkušební kilometry nový prototyp 
trolejbusu. Je prvním z 23 trolej-
busů, které hodlá Dopravní podnik 
města Jihlavy (DPMJ) zakoupit v 
rozmezí roku 2009 až 2011.

 „Délka zkušebního provozu je sedm 
a půl tisíce kilometrů, předpokládáme 
zkušební dobu asi padesát dnů,“ řekl 
ředitel DPMJ Josef Vilím. V polo-
vině září pak DPMJ koupí další tři 
trolejbusy a další čtyři do konce říj-
na.                                                      -lm-

Po městě jezdí 
prototyp trolejbusu

 Na podnět primátora Jaroslava 
Vymazala z Jihlavy odjela po povod-
ních minulý měsíc do Nového Jičí-
na dodávka humanitární pomoci. 

 „V zásilce bylo několik stovek lahví 
dezinfekčních a čisticích prostředků, 
které nyní v postiženém regionu na-
chází okamžité uplatnění při čištění 
vodních zdrojů a zaplavených domů. 
Dále bylo v dodávce několik desí-
tek párů holínek, gumových rukavic 
a pracovních oděvů,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis.

 Rychlou pomoc vypravil magis-
trát města  z vlastních zdrojů (záso-
by krizového řízení, nákup nových 
prostředků, dary dobrovolných ha-
sičů apod.). Místem pro shromaž-
ďování humanitární pomoci bylo 
v Novém Jičíně tamní divadlo, kde 
dodávku předali i zástupci z Jihlavy. 

 V Novém Jičíně pracovala také 

Jihlava dovezla humanitární pomoc do Nového Jičína

skupina devíti dobrovolných hasi-
čů z Jihlavy a sousedního Hybrálce. 
Hasiči byli  nasazeni v obci Žilina, 

která patří k povodněmi nejvíce po-
stiženým obcím. Jejich pomoc spo-
čívala především v odčerpávání, vy-
klízení a čištění zaplavených sklepů 
a zejména studní rodinných domků. 

 „Podle sdělení pracovníků povod-
ňové komise byli jihlavští hasiči nejen 
fyzickou, ale také psychickou podpo-
rou jak pro samotné pracovníky hu-
manitární podpory, tak pro obyvatele 
z poškozených domů, kteří likvidují 
následky povodní už několik dní,“ do-
plnil Tulis.

 Odjezd dobrovolných hasičů do 
záplavami postiženého regionu byla 
vlastní aktivita hasičů, cestu schválil 
a podpořil primátor Jaroslav Vyma-
zal. Také tato skupina hasičů s se-
bou vezla dezinfekční a čisticí pro-
středky, nářadí a pitnou vodu. 

Na místě našlo při čištění studní 
uplatnění zejména výkonné kalové 
čerpadlo, kterým jihlavští hasiči dis-
ponují a kterých v postiženém regi-
onu není mnoho.                             -lm-

AUTO na snímku nebouralo v silničním provozu. To si s ním trochu pohrávala 
náplavová povodeň.                                                                              Foto: archiv NJR

Dotace z Fondu pro partnerství
Výpis z usnesení 

66. schůze rady města
Finanční příspěvky 

žadatelům
 Rada města odsouhlasila poskyt-

nutí fi nančních prostředků v souladu 
se Statutem Fondu pro partnerství 
ve výši  55 200 Kč pro:

 Střední škola obchodu a služeb, 
Karoliny Světlé 2

 Termín: 2.-7. 3. 09 - 12 000 Kč
 Termín: 23.-27. 6. 09  - 10 000 Kč

 Dům dětí a mládeže, Brněnská 29 - 
8 000 Kč

 Tělocvičná jednota Sokol v Jih-
lavě, Tyršova 12

 Termín: 27.-29. 3. 09  - 7 200 Kč
 Termín: 27.- 30. 8. 09 - 16 000 Kč
 Vladimír  Roubal, Pávov  109 

- 500 Kč
 Bohumil Novák, Srázná 4 -  500 

Kč
 Vladimír Srb, J. Masaryka 22 - 500 

Kč
 Alena Srbová, J. Masaryka 22 - 

500 Kč.
Peníze byly použity na úhradu 

např. výměnných pobytů a služeb 
pro obyvatele družebních měst Hei-
denheim a Purmerend.                  -lm-

Přívalová povodeň ničila vše


