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V kině Dukla proběhlo druhé le-
tošní setkání primátora s veřejností, 
tentokrát na téma doprava. Primátor 
Jaroslav Vymazal v úvodu představil 
aktuální hotové nebo rozpracované 
projekty a záměry Jihlavy v oblasti 
dopravy, jako je pokračování obchva-
tu města, dopravní terminál či parko-
vací dům. 

Následující diskuze se nesla v kon-
struktivní atmosféře ke konkrétním 
tématům, od oprav nebo dokončení 
chodníků, úprav přechodů pro chod-
ce a úklid vozovek po opravách až 
po návrhy na upřednostnění vozidel 
MHD (vytvoření speciálních pruhů, 
přednost na semaforech apod.), budo-
vání dalších bezbariérových zastávek 
MHD či přechod části vozidel magis-
trátu a městských společností na po-
hon stlačeným zemním plynem atd. 

Kromě primátora Jaroslava Vymaza-
la byly na podněty a dotazy veřejnos-
ti připraveni reagovat také náměstek 
primátora pro oblast dopravy Josef 
Kodet, zástupce vedoucího odboru 
dopravy Jaroslav Paulenka, dopravní 
inženýr úřadu územního plánování 
Zdeněk Dvořák, ředitel Dopravního 
podniku města Jihlavy Josef Vilím a ře-
ditel Městské policie Jihlava Jan Frenc.

Zúčastnění zástupci města a jeho 
organizací reagovali na konkrétní do-
tazy například na umístnění doprav-
ních značek, opravy chodníků, nasví-
cení přechodů pro chodce atd. „Mile 
nás potěšila atmosféra setkání. Diskuse 
byla věcná, náměty na zlepšení vycháze-
ly ze zkušeností přítomných,“ komento-
val primátor Vymazal.

Další setkání primátora s občany 
proběhne 4. října. -lm-

ÚČAST na besedě s primátorem nenasvědčovala tomu, že se diskutuje o jednom z hlavních problémů města – dopravě. 
 Foto: archiv MMJ

Jihlavští občané si na svoje zahrady 
a dvory rozebrali už pět stovek kom-
postérů, které jim nabídla radnice. 
Kompostéry byly od loňského léta 
veřejnosti k dispozici k pronájmu 
za polovinu výrobní ceny, po roce 

Půl tisíce kompostérů už slouží

Magistrát města Jihlavy upozorňu-
je všechny osoby, vůči kterým má 
pohledávky, zejména z neuhrazených 
místních poplatků, pokut apod., že 
město spolupracuje se soudním exe-
kutorem na provádění exekucí.

Žádáme proto všechny dlužníky 
města, aby k vzniklému právnímu 
vztahu přistoupili s co největší vážnos-
tí a do 31. 8. 2011 si na ekonomickém 
odboru magistrátu města Jihlavy do-
hodli splátkový kalendář nebo jiné ře-

šení, a předešli tak dalším narůstajícím 
nákladům na řešení pohledávky. 

Upozorňujeme dlužníky, že v pří-
padě jejich nečinnosti může být je-
jich dluh předán k vymáhání soud-
nímu exekutorovi nebo soudu. Dluh 
tak může být zvýšen i o náklady spo-
jené s výkonem rozhodnutí a s od-
měnou soudního exekutora. Celko-
vá částka, kterou pak občan zaplatí, 
se může mnohonásobně zvýšit (viz 
tabulka).  -lm-

Dlužníci města, pozor!

správného užívání jej radnice uživa-
teli daruje. 

Většinu jednoduchých dřevěných 
zařízení si rozebrali občané, 42 ku-
sů je umístěno u školek a škol, které 
také o kompostéry projevily zájem. 
„Zájem veřejnosti nás těší, přínos je 
oboustranný pro město i uživatele. Čím 
více občané uloží do kompostérů a pak 
znovu využijí, o to méně je v popelni-
cích a kontejnerech komunálního od-
padu, který musí město nákladně zpra-
covávat,“ zhodnotil primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal.

Podmínkou pro uživatele je, aby na 
území města vlastnil nemovitost s 
pozemkem a platil za odpad. Odbor 
životního prostředí si také vyžádal 
možnost kontrolovat užívání kom-

postéru. Za roční pronájem zaplatili 
zájemci 150 korun, po roce přešel 
kompostér do jejich majetku. Roš-
tové kontejnery jsou vyrobeny ze 
dřeva (po dosloužení je tedy možné 
je ekologicky zlikvidovat), s čtverco-
vou podstavou jeden metr a vysoké 
80 centimetrů. Pořizovací cena jed-
noho kusu byla 320 korun. Zda Jih-
lava nakoupí další kompostéry, zatím 
není rozhodnuto. 

Do procesu kompostování se hodí 
většina rozložitelných odpadů. Vedle 
posečené trávy, větví a dalšího odpa-
du ze zahrad i většina odpadů z ku-
chyně (slupky, odřezky, skořápky, 
lógr z kávy, vylouhovaný čaj atp., do 
kontejneru se ale neukládají např. 
zbytky masa). -lm-

Primátor besedoval v Dukle o dopravě


