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Město Jihlava má k 31. 12. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.160 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2012
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PIETY K UCTĚNÍ obětí holocaustu se zúčastnili také náměstci primátora Ru-
dolf Chloupek a Josef Kodet, přítomen byl ředitel školy Miroslav Paulus a vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. Foto: archiv MMJ

Především z důvodu zajištění par-
kování obyvatel v místě bydliště a 
jejich zvýhodnění před návštěvníky 
je připraveno rozšíření stávajících 
lokalit pro rezidentské stání i na 
sídliště Srázná, U Pivovaru a v ulici 
Úlehlova se sníženou cenou oproti 
stávajícím zónám A, B a C, tedy 80 
korun za měsíc. 

„Možnosti nových parkovacích ploch 
jsou značně omezeny stávající hustou 
zástavbou. Potenciální místa je třeba 
hledat v přiměřené docházkové vzdále-
nosti. Uživatelé parkovacích a odstav-
ných ploch v širším centru města proto 
musí počítat se zpoplatněním těchto 
služeb,“ uvádí náměstek primátora 
pro oblast dopravy Josef Kodet. 

Rozšíření rezidentských stání zna-
mená zavedení nové modré zóny D, 
tedy jakési ochranné obalové zóny 
městské památkové rezervace (zele-
né klidové zóny). V obou případech 
sídlišť se jedná o uzavřené vnitroblo-
ky panelových domů. V případě zó-
ny Srázná ještě i domy v bloku mezi 
ulicemi Úlehlova, Na Stoupách, Kří-
žová a náměstí Svobody.

„Mimo rezidentská stání budou 
v každé nové oblasti vyznačena ta-
ké volná časově regulovaná stání na 
parkovací kotouč (hodiny), aby bylo 
umožněno bezproblémové stání např. 
pro návštěvy,“ pokračuje Josef Kodet. 
Stání na parkovací kotouč bude v re-
žimu shodném s okolím, tedy na dvě 
hodiny během pondělí až pátku od 8 
do 17 hodin, jinak volně. 

V nových oblastech nevzniknou 
parkoviště pouze pro rezidenty, i 
když těchto parkovišť bude převáž-

Rozšíření lokalit pro rezidentské stání

OD KVĚTNA 2013 dojde ve městě k rozšíření rezidentských stání. Repro: archiv MMJ

ná většina, ale je potřeba počítat 
rovněž s předplatiteli. Parkování 
tedy bude umožněno jednak těm, 
kteří mají místo trvalého pobytu 
nebo jsou vlastníkem nemovitos-
ti ve vymezené oblasti (parkoviště 
pro rezidenty), tak i podnikatelům, 

kteří mají sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti (parkoviště pro 
předplatitele).

Změny jsou v souladu s Koncepcí 
parkovacího systému na území šir-
šího centra města Jihlavy, projedná-
vala a doporučila je komise pro do-

pravu a s návrhem souhlasila i rada 
města na svém prosincovém zasedá-
ní. 

„Předpokládáme, že všechny ty-
to změny začnou platit od 1. května 
2013,“ dodal náměstek primátora 
Josef Kodet.  -rt-

Uctění obětí holocaustu
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům pro-

ti lidskosti položilo vedení města Jihlavy květiny u pamětní desky v budově 
Gymnázia Jana Masaryka. Vzpomínkové akci byli přítomni i studenti, primá-
tor Jaroslav Vymazal připomněl hodnoty svobody a nutnost připomínat si 
období, kdy byla lidem upírána základní práva.  -lm-

Dokumenty, týkající se napojení 
domů k vodovodu a kanalizaci, se 
stále vyřizují v kancelářích Vodáren-
ské akciové společnosti v Žižkově 
ulici. Místo se nezměnilo ani po od-
chodu města Jihlavy ze Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). 
„Provoz vodohospodářské infr astruk-
tury dál zajišťuje stejná společnost jako 
před odchodem města ze svazku,“ uve-
dl vedoucí odboru správy realit Jiří 
Benáček. 

Jihlava dál intenzivně vyjednává se 
SVAKem o vydání majetku města 
vloženého do svazku, převedení je 

Pro dokumenty k vodě 
musíte stále na VAS

nezbytné pro to, aby město mohlo s 
majetkem disponovat, zejména pro-
vést roky odkládané opravy na zasta-
ralé kanalizaci. SVAK zatím městu 
žádný majetek nevydal. „Na občany, 
resp. na vodu to nemá vliv. Poteče i na-
dále ve stejném množství, kvalitě a ce-
ně,“ ujistil Jiří Benáček. 

Současně dál probíhá koncesní ří-
zení, ze kterého vzejde nový provo-
zovatel jihlavské vodohospodářské 
sítě. -rt-
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