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Město Jihlava má k 30. 11. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.141 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2012
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Valná hromada dobrovolného Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK) rozhodla o navýšení 
vodného a stočného pro rok 2013. Cena bude o 6,9 
procenta vyšší než v roce 2012, nově tedy 81,32 ko-
run za metr krychlový (cena je včetně DPH). 

Svazek cenu musel navýšit z důvodu, že čerpá dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí, kde jednou z 
podmínek dotace je i každoroční navýšení nájemného a 
ceny vodného a stočného. „Dokud Jihlava nebude mít vy-
daný majetek od svazku, musí tuto cenu respektovat. Čím 
dříve se podaří majetek převést, tím dříve bude o výši ceny 
rozhodovat sama Jihlava. Po převzetí vodohospodářské in-
fr astruktury do rukou města budeme usilovat o snížení ceny 
minimálně na úroveň roku 2012,“ vyslovil se primátor Ja-
roslav Vymazal. Vše bude záležet na výsledku výběrové-
ho řízení.

Jihlava se už v roce 2009 rozhodla z dobrovolného 
svazku obcí vystoupit. Nyní valná hromada SVAKu to-
to rozhodnutí jihlavských zastupitelů konečně uznala 
jako neměnné. Od 1. ledna 2013 tedy bude zajišťovat 
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad-
ních vod stávající provozovatel, kterým je Vodárenská 
akciová společnost, a.s., a to až do vydání majetku Jih-
lavě SVAKem.  Na budoucího provozovatele je vypsáno 
koncesní řízení.

Zároveň se otevřela konstruktivní diskuse o majetko-
vém vypořádání. Jihlava má ve SVAKu majetek v hod-
notě asi dvou miliard korun, který pro úplné osamostat-

nění potřebuje převést do svého majetku a správy. Valná 
hromada přijala zásady vyrovnání v souladu s návrhem 
města Jihlavy k spokojenosti obou stran, kromě několi-
ka položek. 

Nově bude město Jihlava od 1. ledna 2013 mít nárok 
na podíl z nájemného ve výši asi 50 milionů korun roč-
ně. 

Důvodem pro odchod Jihlavy ze SVAKu je zájem měs-
ta samostatně hospodařit s vlastním vodohospodářským 
majetkem a mít pod kontrolou i příjmy z jeho nájmu. 
„Našim cílem není rozbíjet svazek nebo nějak ochromo-
vat jeho činnost. Nicméně naše představy o hospodárnosti 
provozování sítě a správě majetku se s praxí svazku dlou-
hodobě rozcházejí,“ vysvětluje motivaci pro odchod ze 
SVAKu primátor Jaroslav Vymazal. Odchod ze  SVA-
Ku město ohlásilo v roce 2009, radnice nyní se svazkem 
jedná o vydání majetku, který náleží městu. 

Převzetí vodovodů a kanalizací do vlastní správy ta-
ké městu umožní provést potřebné rekonstrukce, které 
SVAK dlouhodobě v Jihlavě nezajišťoval. Zkrachoval 
například rozsáhlý projekt s rozpočtem půl miliardy ko-
run, na který měl SVAK získat významnou evropskou 
dotaci, ale jako jediný z několika desítek podobných 
projektů v České republice ani nezačal. Jihlava nyní 
podala novou žádost o dotaci a projekt bude realizovat 
postupně sama. „Odchod ze svazku městu umožní lépe 
zacházet s vlastním majetkem a žádat dotace na náročné 
rekonstrukce stárnoucích sítí“, dodal primátor. -rt-

SVAK navýšil cenu vody, 
Jihlava ji bude chtít snížit

Město Jihlava získalo v letošním ro-
ce v mezinárodní soutěži LivCom 3. 
místo a zlatou cenu v kategorii měst 
mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, dále zla-
tou cenu za plnění kritéria „Strategic-
ké plánování“ a bronzovou cenu za 
přihlášený projekt Centrum environ-
mentální výchovy.

Finále soutěže LivCom (Th e Inter-
national Awards for Liveable Com-
munities), která je světovou olympiá-
dou měst, proběhlo koncem listopadu 
ve Spojených arabských emirátech ve 
městě Al Ain. Zástupci měst z celého 
světa zde soutěžili v disciplínách sou-
visejících se zlepšováním životního 
prostředí a zvyšováním kvality života 
svých obyvatel. Název celé soutěže lze 
volně přeložit jako „Město, ve kterém 
stojí za to žít“. 

V rámci soutěže se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou: 
podpora přírodní i uměle vytvoře-
né krajiny, umění, kultura a dědictví, 
nejlepší environmentální postupy, 
zapojení obce a její pravomoci, zdra-
vý životní styl a strategické plánování.
 -lm-

Jihlava opět úspěšná 
v mezinárodní soutěži LivCom

VE SPOJENÝCH arabských emirátech převzala jihlavská delegace, vedená pri-
mátorem Jaroslavem Vymazalem (druhý zprava), ceny v soutěži LivCom. 
 Foto: archiv MMJ

Město bude dál 
sledovat kvalitu 

ovzduší 
Rada města Jihlavy uvolnila z eko-

logického fondu města částku 250 
tisíc korun, která je určena na po-
kračování měření kvality ovzduší ve 
městě. Měření probíhá celoročně 24 
hodin denně od roku 2009. Dlou-
hodobý monitoring kvality ovzduší 
v Jihlavě je společný projekt města 
Jihlavy a Kraje Vysočina.

Dosud studie opakovaně potvr-
dila, že hlavní podíl na znečištění 
má doprava, zejména dálnice D1. 
Druhým významným znečišťova-
telem ovzduší jsou tzv. lokální to-
peniště (kotle, kamna), negativní 
vliv na kvalitu má zejména spalová-
ní nekvalitních paliv nebo odpadů. 
Výsledky za uplynulý rok jihlavský 
magistrát pravidelně zveřejňuje v 
polovině února.

Měření imisí v rámci odborné stu-
die „Vyhodnocení kvality ovzduší 
průmyslové zóny města Jihlavy a z 
něho vyplývajících zdravotních ri-
zik“ se provádí v areálu společnos-
ti Automotive Lighting v Jihlavě 
v místě s naměřenými nejvyššími 
koncentracemi škodlivin. 

Zjištěné hodnoty měření se po-
rovnávají s pozaďovými stanicemi 
Českého hydrometeorologického 
ústavu – stanice AIM v areálu ZŠ 
Demlova v Jihlavě a stanice ČR v 
Košeticích. -rt-

Rybník v Herolticích se bude 
opravovat. Jihlavští radní schválili 
zadání výběrového řízení na opravu 
rybníka Pod Vsí v Jihlavě – Herol-
ticích. Bude se rozšiřovat hráz, po 
které bude moci jezdit technika, vy-
buduje se nový přepad a čep a scho-
dy ke kádišti, z návodní strany hráze 
bude vlnolam z lomového kamene. 
„Náklady se odhadují asi na 4,5 mi-
lionu korun, defi nitivní částka vzejde 
z výběrového řízení,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Pospíchal.

Jihlavští radní vypsali výběrové řízení na provozovatele kina Dukla. Budova 
prošla v roce 2008 rekonstrukcí, v roce 2012 se doplnila nejmodernější digitál-
ní promítací technologie včetně projekcí v 3D. Kino má nový pokladní a rezer-
vační systém spojený s novými internetovými stránkami www.kinodukla.cz. „Po 
digitalizaci kina Dukla uvádí aktuálnější tituly, což se pozitivně projevilo na vyšší di-
vácké návštěvnosti a také na zvýšení zájmu o provozování kina. Aktuálně víme o čty-
řech zájemcích,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury Rudolf Chloupek. 
Podrobnosti provozování kina jsou na webu města či na odboru školství, kultury 
a tělovýchovy a na odboru správy realit. „Na nabídky zájemců bude úřad čekat do 
16. ledna 2013. Nový provozovatel bude znám v březnu nebo dubnu 2013,“ uvedl 
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. -lm-

Hledá se provozovatel kina

Augustu nahradí Málek. V dozorčí 
radě Dukly Jihlava nahradí místo Jo-
sefa Augusty, který odstoupil v září 
na vlastní žádost, městský zastupitel 
Martin Málek. Původně navrhova-
ného Jana Tesaře zastupitelstvo měs-
ta neschválilo.  -lm- 


