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Město Jihlava má k 30. 6. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.113 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2012

Skoro o dva měsíce dříve skončily rozsáhlé úpravy jih-
lavského sídliště Královský vršek. Nákladem 17,3 milio-
nu korun zde vznikly dvě stovky parkovacích míst, nová 
dětská hřiště, chodníky, fi tkoutek s venkovními posilova-
cími stroji či klidové plochy s výhledem na město. Síd-
liště má nové veřejné osvětlení, odpadkové koše, lavičky, 
nové obrubníky, zpomalovací prahy a místa pro kontej-
nery, upravovala se zeleň.

„Připravili jsme deset obdobných akcí, toto je pátá dokon-
čená, souběžně probíhají úpravy v Pávově a Pístově. Ještě 
letos bychom rádi zahájili druhou část revitalizace Malého 
Heulosu a Českého mlýna, příští rok pak sídliště Březinky,“ 
uvedl na místě primátor Jaroslav Vymazal. 

Samotným úpravám předcházela diskuse s obyvateli 
sídliště, kteří mohli vznášet k původnímu návrhu svoje 
připomínky, podle kterých se projekt několikrát upravo-
val. Na Královském vršku žije asi 3,5 tisíce lidí. 

Podle původního projektu měla „Revitalizace sídlišť na 
území města Jihlavy -  Královský vršek“ stát 30 milionů 
korun, výběrové řízení cenu snížilo na polovinu - celková 
cena 17,3 milionu korun, z toho investice a opravy 14,7 
milionu korun, na akci město získalo dotaci z Regionální-
ho operačního programu ve výši téměř 12,5 milionu ko-
run. Dodavatelem byla havlíčkobrodská fi rma Lubomír 
Dvořák, projekt vytvořila fi rma Profi  Jihlava. Práce začaly 
v dubnu 2011, skončily v polovině června 2012. -rt-

Sídliště Královský vršek v novém

SOUČÁSTÍ revitalizace Královského vršku byly i úpravy dětských hřišť. Foto: archiv MMJ

Jihlavské kino Dukla bude di-
gitální. Po úpravě tak bude moci 
promítat z moderních médií nebo 
zajišťovat přímé přenosy koncertů 
nebo sportu. 

„Distributoři šíří fi lmy téměř výhrad-
ně na digitálních médiích. Kino tak 
nemá šanci mít premiérová promítání. 
Éra distribuce fi lmů na pásu skomírá, 
ve srovnání s digitálem je drahá a ne-
praktická,“ uvedl k modernizaci kina 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. 

Nový způsob promítání by měl být 
k dispozici nejpozději počátkem říj-
na, kdy v Jihlavě proběhne Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů. 
Původní technologie v kině zůsta-
ne a bude ji možné dál používat pro 
promítání klasických fi lmů. 

Odhadované náklady na moderni-
zaci jsou 4,9 milionu korun, radnice 
ale očekává, že cenu sníží výběrové 
řízení na dodavatele. Na úpravu měs-
to získalo dotaci 550 tisíc korun ze 
Státního fondu České republiky pro 
podporu a rozvoj české kinemato-
grafi e. „Očekávali jsme větší podporu, 
ale je to nejvyšší částka, kterou jsme 

Kino Dukla začne nově promítat 
i z digitálních médií

mohli dostat. Zájemců o dotaci bylo 
mnoho,“ vysvětlil Tomáš Koukal. 

Kino provozuje samo město, stále 
však platí poptávka po soukromém 
provozovateli. Kino loni navštívilo 

patnáct tisíc lidí. „Není to špatné, ale 
ideální by bylo o deset tisíc lidí ročně 
více,“ neskrývá vedoucí odboru kul-
tury jihlavského magistrátu Tomáš 
Koukal. -rt-

KINO DUKLA bude modernizovat i své promítací zařízení. Přejde na digitali-
zaci, a tím se umožní sledovat i premiéry, šířené digitálně. Foto: archiv MMJ

Pro pas a občanku 
je nejlepší jít v úterý

nebo ve čtvrtek 
Potřebujete pas nebo občanku, ale 

nechcete dlouho čekat ve frontě? Na 
jihlavském magistrátu to zkuste v 
úterý nebo ve čtvrtek. 

„Pracoviště cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů je otevřeno i v tyto 
dny. V povědomí veřejnosti zůstávají 
úřední pondělky, středy a pátky, kdy 
přichází největší množství klientů a 
musí čekat na odbavení. V úterý a ve 
čtvrtek zde bývá podstatně volněji,“ 
doporučuje Jan Vystrčil ze správního 
odboru magistrátu města.  

Od prvního srpna oddělení pasů a 
občanek ruší červencové rozšířené 
úřední hodiny (od 6.30 do 18.30) a 
vrací se k původním úředním hodi-
nám -  přepážky se budou otvírat v 
7.00 hodin, v pondělí a ve středu se 
bude končit v 17.00 hodin, v úterý, 
čtvrtek a pátek ve 14.00 hodin. „Nej-
větší nával zájemců o cestovní doklady 
už pominul,“ potvrdila vedoucí správ-
ního oddělení Kateřina Škarková. 

Magistrát města Jihlavy, pracoviš-
tě cestovních dokladů a občanských 
průkazů, úřední hodiny od 1. srpna 
2012:

PO 7.00 – 17.00  
ÚT 7.00 – 14.00
ST 7.00 – 17.00
ČT 7.00 – 14.00
PÁ 7.00 – 14.00
(Neplatí pro jiná pracoviště magis-

trátu města Jihlavy). -rt-

Jihlava má téměř nejmenší dluh. 
Jihlava je druhé nejméně zadlužené 
město v republice. V přepočtu na 
jednoho obyvatele má město dluh 
2.500 Kč, lépe jsou na tom jen Par-
dubice (2.285 Kč). -lm-


