
Lubomír 
Dohnal

V úředních 
hodinách vedeme
Po dobu prázdnin magistrát kaž-

doročně posiluje svoje služby obča-
nům. Jak tomu je letos, prozradil ta-
jemník magistrátu Lubomír Dohnal.

Doba prázdnin je využívána pro 
vyřizování na institucích. Jak a 
kde jste vyšli vstříc občanům?

Tradičně je největší zájem o ces-
tovní doklady a občanské průkazy. 
Proto jsme v červenci rozšířili úřed-
ní hodiny dotyčného pracoviště. V 
pondělí a ve středu na 12 hodin, za-
čínalo se o půl sedmé ráno a končilo 
o půl sedmé večer. Přidávaly se hodi-
ny i v úterý, čtvrtek a pátek. 

Podle statistik jihlavský magistrát 
patří mezi úřady s nejdelšími úřední-
mi hodinami, v červenci jsme s nej-
větší pravděpodobností byli na špici. 
Pro pracovnice oddělní to bylo ná-
ročné, některé si i přeložily dovole-
nou, za což si zasluhují poděkování. 

Jaký mělo prodloužení úředních 
hodin efekt?

Dařilo se tak odbavit asi 380 lidí 
denně, za normálních okolností je 
to kolem dvou stovek, ale po většinu 
roku tolik lidí ani nepřijde. Během 
měsíce pak zájem o doklady opadl a 
od srpna se vracíme k původním ho-
dinám.  (Pokračování na str. 3)

Diakonie Broumov 
opět pořádá sbírku

Víkendový vagón
v sobotu 25. 8. 2012 na  nádraží  
Jihlava město - úplně vzadu smě-

rem k Feroně, a to od 9.00–17.00 
hodin. Lidé mohou do vagónu do-
pravit oděvy, obuv, bytový textil, lůž-
koviny, ručníky, ale i hračky, nádobí, 
dekorační předměty, atd...

Vedení města zve na 
Koncerty dechovek 

na Masarykově náměstí
9. 8. v 16.00 Zuberská šestka
16. 8. v 16.00 Bystřická kapela
23. 8. v 16.00 Venkovská kapela
30. 8. v 16.00 Šeucovská kapela.

Jihlavská radnice připravuje úpra-
vu Březinek - největšího sídliště 
ve městě. Revitalizace sídliště, kde 
žije deset tisíc lidí, se bude připra-
vovat v šesti oblastech – cesty pro 
pěší, parkování, zeleň a mobiliář, 
dětská hřiště, cyklodoprava a kon-
tejnerová stání. 

„Připravíme návrh, ke kterému bude 
moci vznášet připomínky veřejnost. O 
smysluplné a uskutečnitelné požadav-
ky projekt upravíme nebo doplníme,“ 
avizuje primátor Jaroslav Vymazal a 
dodává, že stejně se postupovalo na-
příklad při řešení úprav na Králov-
ském vršku, kde si v diskuzi obyvatelé 
prosadili například více parkovacích 
míst.

Projekt bude hledat místo pro par-
kování stovek aut, v době, kdy sídliš-
tě vyrůstalo, byla potřeba parkování 
neporovnatelně nižší než dnes. Navr-
ženy jsou tři lokality pro úpravu a roz-
šíření zeleně, na celém sídlišti se po-
čítá s rozšířením počtu odpadkových 
košů, laviček a míst pro kontejnery na 
odpady. 

Vzniknou další oplocená tzv. cen-
trální dětská hřiště, naopak několik 
nevyužívaných a dnes už téměř zanik-
lých hřišť a pískovišť se zruší. Vznik-
nou stezky pro cyklisty, úprava pro 
větší bezpečnost cyklistů se provede 
na frekventované křižovatce u ob-
chodního domu Tesco. Při přípravě 
projektu se kromě poznatků odborní-

Jihlava upraví největší sídliště

Od července jsou prodloužené úřední hodiny na odboru dopravy, registru 
vozidel. Přepážky registru se otvírají v úřední dny ráno o hodinu dříve, tedy v 
7.00 hodin, konec úředních hodin zatím zůstává stejný, v pondělí a ve středu 
v 17.00 hodin, v pátek ve 14.00 hodin.

„Opatření jsme přijali na základě zvýšeného počtu žadatelů na registru vozidel, 
který se v letních měsících pravidelně opakuje,“ vysvětlil vedoucí odboru dopra-
vy Ján Tinka. 

Registr vozidel za úřední pondělí či středu vyřídí požadavky průměrně 
dvou stovek lidí, o kolik se úpravou úřední doby zvýší počet odbavených kli-
entů, zatím nelze říci. „Po odstávce a úpravě systému Ministerstva dopravy zatím 
nevíme, jak se změny projeví na rychlosti odbavení,“ dodal vedoucí Ján Tinka. 

Rozšíření úředních hodin registru vozidel je dočasné, a to do 31. 8. 2012. 
Magistrát města Jihlavy na začátku prázdnin rozšířil úřední hodiny také na 

pracovišti cestovních dokladů a občanských průkazů. -rt-

Magistrát přidává hodiny 
na registru vozidel

ků a veřejnosti využijí třeba i v zeleni 
vyšlapané cestičky. 

„Na Březinkách vznikne síť bezbarié-
rových tras - chodníků, které si už předem 
lidé sami „nakreslili“ vyšlapáním cestiček 
v zeleni,“ uvedl primátor Vymazal. 

„Očekáváme, že projekt bude do roka 
připraven, v podzimních měsících roku 
2013 by se mohlo začít pracovat, do léta 
nebo podzimu 2014 by měla být revita-
lizace dokončena,“ popsal primátor Ja-
roslav Vymazal.

 Odhad celkové ceny ukáže projekt, 
defi nitivně pak výběrové řízení na do-
davatele, cena by však neměla přesáh-

nout hranici 50 milionů korun. Rad-
nice bude na proměnu sídliště hledat 
fi nanční podporu z Regionálního 
operačního programu. 

Jihlava aktuálně revitalizuje další dvě 
části města Pávov a Pístov, tento týden 
město ofi ciálně dokončilo úpravy síd-
liště Královský vršek, ještě letos by mě-
la začít druhá část proměny lesoparku 
Malý Heulos a lokality Český mlýn. 
„Revitalizace Březinek je zatím poslední 
akcí svého druhu. Do budoucna se bude-
me muset zabývat i dalšími částmi měs-
ta, třeba nejstarší částí sídliště Dolina,“ 
doplnil Jaroslav Vymazal. -rt-

PŘÍSTUPU NA MOST U Jánů zatím brání plot, kompletní rekonstrukce výjimečné stavby však jde do fi nále. Secesní most 
jedinečné konstrukce z roku 1909 původně sloužil tramvajové dopravě, kterou budou připomínat koleje vsazené do dlažby. 
Stavba zařazená mezi technické památky bude do budoucna sloužit už jen nemotorové dopravě - pěším, cyklistům a in-line 
bruslařům. Na záchranu mostu radnice uvolnila téměř 7,5 milionu korun. Most bude pro veřejnost otevřen od 21. srpna. Ví-
ce na str. 22. Foto: archiv MMJ 


