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Město Jihlava má k 30. 9. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.123 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2012

Na veřejném projednání (Fó-
rum Zdravého města Jihlavy), 
které proběhlo 15. května 2012, 
byly veřejností naformulovány 
největší problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak 
je vnímají občané. 

Celkem bylo sestaveno 16 pro-
blémů. Problémy formulované v 
rámci veřejné diskuse byly násled-
ně ověřeny anketou, která probíha-
la po celý měsíc červen. Anketního 
průzkumu se zúčastnilo celkem 551 
respondentů. Možnost elektronic-
kého hlasování využilo 485 respon-
dentů.

Výsledky ankety potvrdily výběr 
osmi problémů, uvedených v „De-
sateru“ vzešlém z veřejného projed-
nání. Město tak získalo tzv. ověřené 
problémy – tj. průnik problémů for-
mulovaných v rámci veřejného pro-
jednání i v rámci ankety. 

Průmět problémů, na jejichž vý-
znamnosti se shodli jak účastníci 
veřejného projednání, tak respon-
denti v rámci otevřené ankety, je 
následující (problémy jsou řazeny 

Výsledky ankety „Desatero problémů 
města Jihlavy“ 

dle významnosti):
1. Navrácení kulturního a spole-

čenského života do centra a přileh-
lého okolí

2. Školky – rozšíření kapacit
3. Parkování
4. Rozšíření MHD – ulice Vrchlic-

kého
5. – 6. Revitalizace náměstí
5. – 6. Řešení odpadového hospo-

dářství – realizace ISNOV (Integro-
vaný systém nakládání s odpady na 
Vysočině)

7. – 8. Pokračování v rekonstrukci 
kanalizace

7. – 8. Absence sociálních bytů a 
nedostatečná kapacita azylových 
domů (pro ženy, matky s dětmi, či 
rodiny)

Kromě 16ti problémů vybraných 
na veřejném projednávání měli ob-
čané v anketním průzkumu mož-
nost navrhnout nový vlastní pro-

blém, který vnímají jako palčivý. 
Jedná se o následující, nově nafor-
mulované problémy, které zaujaly 
přední příčky v anketním průzkumu 
(tyto problémy však nejsou součás-
tí tzv. Desatera problémů města Jih-
lavy):

1. Přepracování ISNOV – odpad 
třídit, nespalovat 

(45 hlasů)
2. Denní sociální rehabilitace pro 

těžce postižené osoby v domácí pé-
či rodiny 

(42 hlasů)
3. Chráněné bydlení pro zdravot-

ně postižené 
(19 hlasů)
4. Integrovaný dopravní systém 
(5 hlasů)
5. Problém s romskými občany 
(4 hlasy)

Všech 16 témat, o kterých se hla-
sovalo v anketě, bude zapracováno 
do tzv. Plánu zdraví a kvality živo-
ta, kde bude uvedeno, co se v kte-
ré problematické oblasti podniká a 
plánuje. Problémy tedy budou mít 
návazná řešení a město k nim bude 
přijímat opatření. 

Výsledky řešení a postupů budou 
k jednotlivým problémům vyhod-
noceny na příštím veřejném projed-
nání v roce 2012. 

Bližší informace budou k dispozici 
na webových stránkách www.jihla-
va.cz pod odkazem Projekt Zdravé 
město a MA21 či osobně v kancelá-
ři v objektu Brány Matky Boží v Jih-
lavě. Informace podá koordinátorka 
projektu Lenka Marečková, tel. 567 
167 125 nebo e-mail: lenka.marec-
kova@jihlava-city.cz. K tématu více 
na str. 10.  -lm-

Jihlavská radnice od října opět nabízí dotované kompostéry. Jihlaváci si je mo-
hou koupit za zvýhodněnou cenu 150 korun. 

„V první vlně měli zájem nejen jednotlivci, ale i sdružení vlastníků, nebo základní 
a mateřské školy. Nyní mají možnost si kompostéry pořídit i ti, na které se nedostalo. 
Kdo si kompostér od radnice už pořídil, nemá na něj nyní nárok,“ vysvětlila Katarina 
Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu. 

Pořízení dotovaného kompostéru má několik pravidel. K jedné nemovitosti je 
možné umístit jeden kompostér, v případě bytových domů dva kusy. Žadatel mu-
sí mít zaplacen místní poplatek za nakládání s odpady, nemá mít vůči městu žád-
né závazky a nemá mít v letech 2008 – 2011 uzavřenu žádnou nájemní smlouvu 
ke kompostéru se statutárním městem Jihlava. Dříve se kompostéry najímaly na 
rok a po roce přecházely do osobního vlastnictví. Teď se prodávají za dotovanou 
cenu. Vše potřebné se dozvíte a vyřídíte si na odboru životního prostředí každé 
pondělí a středu od 8 do 16, a v pátek od 8 do 12 hodin. 

Kompostéry pořídila radnice z ekologického fondu města. Podporou třídění, 
včetně biologického odpadu, se radnice snaží snížit množství odpadu odvážené-
ho na skládku. Velikost dřevěného kompostéru je 100 x 100 x 80 cm. -tz-

Radnice opět nabízí kompostéry


