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1. Nedostatek míst v MŠ
Počet míst ve školkách se ve srovnání s minu-

lým školním rokem výrazně zvýšil: město Jih-
lava rozšířilo kapacitu svých školek o 175 míst 
(50 míst A. Důl, 25 míst Kollárova, 50 míst Na 
Stoupách, od března 2012 bude 50 míst na Jar-
ní). V březnu bude započata rekonstrukce MŠ 
Resslova, kde k současné kapacitě přibude 50 
nových míst. 

Za zmínku určitě stojí informace o dalších roz-
vojových aktivitách. Od září 2013 by měla být 
otevřena nová MŠ „Terasy“ s kapacitou 50 dětí, 
která pomůže k navýšení potřebných míst. V jed-
nání je i možnost spolupráce s investory na vzni-
ku dalších kapacit.

Vysoký počet dětí s odkladem školní docházky 
bude částečně řešen zřízením přípravných tříd 
základních škol. V těchto třídách najdou příleži-
tost děti, kterým lze pomoci v jejich rozvoji tak, 
aby byly vyrovnány „startovací“ podmínky při 
nástupu do základní školy. Současně se tím uvol-
ní kapacita ve školkách pro mladší děti. Předpo-
kládaná kapacita bude asi 80 dětí.

2. Psí exkrementy
Problém v centru města byl vyřešen změnou 

systému úklidu. Nyní používaný vysavač by 
měl problém řešit. Horší je situace na sídlištích, 
v parcích a v okrajových částech města. U tohoto 
problému si je třeba uvědomit, že je to primárně 
záležitost majitelů psů, kteří po svém mazlíčkovi 
neuklízí. Všichni majitelé psů, kteří exkrementy 
sbírají, si mohou zdarma vyzvednout sáčky na 
psí exkrementy na radnici.  Město se snaží tuto 
záležitost řešit. V současnosti se připravuje za-
vedení speciálních odpadkových košů – stojanů 
s igelitovými pytli na tento odpad, nyní probíhá 
výběr lokalit. 

3. Živá kultura v centru 
a oživení památek

Ve spolupráci s vedením města, odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy a provozovatelů kul-
tury byla podniknuta řada akcí. Zaznamenali 
jsme výraznou spokojenost občanů s předvánoč-
ním a vánočním programem. 

Pokud vezmeme v úvahu kulturu v užším slo-
va smyslu, je věcí vkusu každého z nás, co nás za-
ujme a osloví, a na ochotě se zajímat, co vše se 
v Jihlavě děje. 

K tomu, aby občané byli informováni o kultur-
ním dění ve městě, slouží řada aktivit. Kulturní 
přehled akcí v aktuálním měsíci je zveřejňován 
v Novinách jihlavské radnice. Turistické infor-
mační centrum vydává pravidelně kulturní a 
sportovní kalendář, který si může každý na rad-
nici zdarma vzít. Přehled všech kulturních akcí 
je také zveřejněn na webových stránkách města, 
kam navíc mohou organizátoři akcí vložit bez-
platně upoutávku na svůj program. V letním i 
zimním období vydává OŠKT ve spolupráci s 
Turistickým informačním centrem brožuru „Jih-
lavský kulturní a sportovní kalendář“, kde jsou 
uvedeny veškeré akce konané od konce května 
do konce září a v době Vánoc.

Město samo prostřednictvím odboru školství, 
kultury a tělovýchovy pořádá řadu akcí, většinou 
však podporuje umělce a organizátory kultur-
ních akcí prostřednictvím grantových výzev. Pro 
rok 2012 vyhlásilo město grantové řízení, které 
kromě obecné podpory širokému spektru pořa-
datelů obsahuje i podporu tzv. VIP projektů.

Co se týče místa konání akcí, většina kultur-
ních a osvětových akcí probíhá na Masarykově 
náměstí. Vedle náměstí se stala centrem dění go-
tická síň magistrátu, která zejména po dobu ad-
ventu ožívá řadou koncertů a jiných kulturních 
akcí.

V září loňského roku byl po rekonstrukci zno-
vuotevřen kostel Povýšení sv. Kříže, který slouží 
mimo účelů církevních i k účelům kulturním.         

4. Dokončení obchvatů
4. Ředitelství silnic a dálnic dne 30. červen-

ce 2008 slavnostně otevřelo nový úsek silnice 
I/38 jihozápadně od města Jihlavy. Téměř 3,5 
km dlouhá stavba kompletuje obchvat města Jih-
lavy a je součástí velmi významného tahu Jihla-
va – Znojmo – Vídeň. Silnice I/38 navazuje na 
první část obchvatu Jihlavy mezi Jiráskovou ulicí 
a silnicí II/602 směrem na Pelhřimov. Tato část 
obchvatu byla otevřena v červenci 2004. Prota-
žení obchvatu jihovýchodním směrem na II/405 
(Brtnická) a dál až na II/602 (Brněnská) je pou-
ze začínajícím záměrem.

V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysoči-
na je mj. vymezen jako územní rezerva koridor 
pro propojení silnic I/38 ( Jihlava - Znojmo) 
a II/405 ( Jihlava – Brtnice - Třebíč). Umístě-
ní tohoto propojení je nutno prověřit územní 
studií. Prostor jižní části Jihlavy se z dlouhodo-
bého hlediska jeví jako problematický v souvis-
losti s předpokládaným dopravním zatížením 
významných silnic I/38 a II/405, jejichž kříže-
ním je území města dotčeno. Tato propojka však 
nevyřeší již současné problémy v oblasti. Chybí 
totiž propojení na komunikaci II/602 ( Jihlava – 
Velké Meziříčí – Brno). Snahou je zkompletovat 
jihovýchodní část obchvatu města Jihlavy. Vznik-
la by tak i potenciální objízdná trasa dálnice D1 
mimo centrum města.

V rámci zpracování nového územního plánu 
Jihlavy prověřuje zpracovatel dokumentace i tra-
su severovýchodního obchvatu.

5. Nedobudovaná kanalizace
V minulých letech zastupoval statutární město 

Jihlava ve věcech provozu, udržování a výstav-
by vodohospodářské infrastruktury dobrovol-
ný svazek obcí „Svaz vodovodů a kanalizací Jih-
lavsko“. Tento svazek od roku 2004 připravoval 
velký vodohospodářský projekt na rekonstrukci 
kanalizací a rozšíření vodovodu ve městě Jihla-
vě. Tento projekt za téměř 500 milionů korun 
měl být spolufi nancován z evropské dotace ve 
výši 10 milionů eur a Státního fondu životního 
prostředí ve výši 50 milionů korun. Bohužel sva-
zek tento projekt nezrealizoval a projekt k 31. 
12. 2011 propadl. Vzhledem k tomuto nezdaru a 
obecně nespokojenosti města s provozem vodo-
vodů a kanalizací schválilo zastupitelstvo města 
ukončení členství ve svazku k 31. 12. 2012. Sta-
tutární město založilo novou společnost  - Jih-
lavské vodovody a kanalizace a.s., která bude od 
roku 2013 spravovat vodohospodářský majetek 
města. Tato společnost v současné době připra-
vuje koncesní řízení na nového provozovatele 
této infrastruktury. Od tohoto kroku si zástupci 
města slibují vyšší nájemné za infrastrukturu a 
fi nanční podíl koncesionáře na investicích v řá-
du 100 milionů korun, to vše při zachování výše 
vodného a stočného.

Statutární město dále připravuje žádost o získá-
ní dotace od Státního fondu životního prostředí. 
V květnu letošního roku vypíše Ministerstvo ži-

Top problémy města a jejich řešení
Jihlava si loni prověřila hlavní problémy, které trápí občany.  Stalo se tak prostřednictvím Fóra Zdravé-

ho města a ankety. 
Anketního průzkumu se zúčastnilo celkem 637 respondentů. Možnost elektronického hlasování vyu-

žilo 475 respondentů. Níže uvádíme hlavní tzv. top problémy a stav jejich řešení.

votního prostředí výzvu k předkládání projek-
tů na Snížení znečištění z komunálních zdrojů. 
V případě schválení žádosti a přidělení fi nanč-
ních prostředků zahájí město Jihlava rozsáhlou 
rekonstrukci kmenových stok kanalizace v le-
tech 2013-2014.

6. Podpora drobného a středního 
podnikání především v centru města
Město samo má omezené možnosti, nemů-

že například ovlivňovat konkurenční prostředí. 
Podpora podnikání spočívá např. v politice ne-
zvyšování nájmů (několik let již nebyly přes ros-
toucí infl aci zvyšovány), organizaci trhů a jejich 
podpoře souběžným pořádáním kulturních ak-
cí, zřízení městského tržiště na Masarykově ná-
městí atd. Významná je pravidelná komunikace 
s Okresní hospodářskou komorou.

Významnou podporu podnikatelům poskytují 
úředníci magistrátu, např. živnostenský úřad. 

Živnostenský úřad má ze zákona možnost v 
rámci funkce Centrálního registračního mís-
ta přihlásit ohlašovatele živnosti k daním na fi -
nanční úřad, přihlásit jej jako osobu samostatně 
výdělečně činnou na okresní správu sociálního 
zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu, aniž by 
podnikatelé museli tyto úřady navštívit osobně. 

Dále v rámci funkce Jednotného kontaktního 
místa může živnostenský úřad zájemcům o pod-
nikání v Jihlavě ze zemí EU poskytnout základní 
informace o zákonných požadavcích na zaregis-
trování, o požadovaných dokladech a zprostřed-
kovat zaregistrování v ČR.  

7. Podpora chráněného bydlení 
(začleňování do běžného života)

Podporu chráněného bydlení poskytuje v Jih-
lavě občanské sdružení pro podporu a péči o du-
ševně nemocné VOR Jihlava, jejichž posláním je 
podporovat a zvyšovat soběstačnost duševně ne-
mocných v oblasti ekonomické, sociální i kultur-
ní, aby mohli po ukončení pobytu samostatně 
bydlet v přirozeném prostředí a žili způsobem, 
který je ve společnosti považován za běžný. Tato 
organizace je městem podporována v rámci pod-
pory neziskových organizací v sociální sféře.

Od 1. března letošního roku mohou lidé, kte-
ří se léčí ze závislosti, využít novou službu. Ob-
lastní charita Jihlava rozšiřuje následnou péči o 
chráněné bydlení, které má napomoci lidem po 
léčbě závislostí znovu začít žít samostatný život 
bez návykových látek. Klienti služby tak mají 
možnost využít ubytování v bytu, který Oblastní 
charitě Jihlava pronajalo město Jihlava. 

 Přijďte o problémech diskutovat a hledat ře-
šení spolu s vedením města! Pomozte nám svý-
mi názory a podněty ovlivnit cestu budoucího 
rozvoje našeho města! Zveme Vás na další Fó-
rum Zdravého města a MA21 s veřejnou disku-
sí, které se uskuteční 15. 5. 2012 od 16.00 hodin 
v DiODu.

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Top problémy ověřené anketou:


