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Tajemník: 
Centralizace úřadu
(Dokončení ze str. 1)
Uveďte prosím příklad.
V loňském roce nám přibyly pasy 

a občanky z „dvojkových obcí“. A 
to je najednou dalších sto tisíc ob-
čanů na jedné chodbě, kteří musí 
k nám na úřad. Proto vznikají fronty 
v úřední dny a není to příjemné ani 
pro nás, ani pro klienty. Dnes vy-
dáváme pasy a občanky celý týden, 
tedy i mimo klasické úřední dny, ale 
je tu možnost objednání i po inter-
netu. I tak ale vznikají fronty, proto-
že navýšení počtu kabin nechce stát 
fi nancovat. Můžeme si je za velké 
peníze koupit a nebo za ještě větší 
peníze pronajmout. Vedení měs-
ta rozhodlo, že nebudeme utrácet 
městské peníze za „státní foťák“.

V oblasti elektronizace patří 
magistrát na špičku, dokazuje to 
řada ocenění. Co plánujete na le-
tošek?

Je toho hodně, ale vyberu jeden 
příklad. Loni jsme zavedli do plné-
ho provozu tzv. Knihu hříchů a zá-
vad. Hlavním přispěvatelem byli 
městští strážníci, kteří jsou každo-
denně v ulicích, na kolech a v teré-
nu a ti zjišťují závady.

Dále přispívají úředníci díky své 
kontrolní činnosti a také to dopl-
ňují občané, protože ti vidí i to, co 
někdy strážník nebo úředník nevidí. 
Dnes nám chodí podněty od obča-
nů mailem, telefonicky, papírově, 
někdy i osobně. 

Elektronizace s sebou ale přiná-
ší také různá úskalí…

Ano. Důsledky jsme viděli v létě 
na odboru dopravy. Jakmile kolabu-
je systém, můžete se snažit sebevíc a 
mnoho toho nenaděláte. Tím se zá-
roveň chci omluvit veřejnosti, pro-
tože to bylo u nás, ale bez našeho 
zavinění. Snažíme se tyto nežádou-
cí stavy minimalizovat, ale ne vždy 
je to v našich silách. -lm-

Obecní živnostenský úřad čeká le-
tos obrovský nárůst práce, neboť po 
tragických následcích prodeje a po-
žití pančovaného alkoholu připra-
vuje vláda mimo jiné i novelu živ-
nostenského zákona s tím, že prodej 
lihovin bude zařazen do koncesova-
né živnosti. 

Navrženy jsou tři měsíce přechod-
ných ustanovení, kdy budou moci 
zdarma podnikatelé, kteří jsou dr-
žiteli živnosti a tento alkohol prodá-
vají, požádat na živnostenském úřa-
du o koncesi. 

„Jednalo by se o všechny hostinské, 
maloobchodní a velkoobchodní čin-
nosti a odhadujeme, že by po přechod-
nou dobu tří měsíců každý den mohlo 
požádat o koncesi až 50 podnikatelů. 
Při běžném vyřizování záležitostí s 
ostatními podnikateli si nedovedu tak 
obrovský nápor představit,“ řekla ve-
doucí živnostenského úřadu Irena 
Niklová. 

Vláda však nechce z důvodu nalé-
havosti získání přehledu o prodejcích 
lihovin o delší lhůtě přechodných 
ustanovení ani slyšet. -lm-

Živnostenský úřad 
se letos zapotí

Český statistický úřad (ČSÚ) or-
ganizuje v roce 2013 výběrové še-
tření o Životních podmínkách do-
mácností v České republice, které 
navazuje na předchozí ročníky to-
hoto šetření.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 10.127 domác-
nostech od 23. února do 12. května 
prostřednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Pracovníci zapojení 
do šetření se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s občanským 

průkazem opravňuje k provedení še-
tření Životní podmínky 2013 a které 
jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo 
průkazem zaměstnance ČSÚ. Do 
průzkumu je zařazena i Jihlava. Bližší 
informace na webu ČSÚ.

Do 30. června probíhá ve městě 
také výzkum na téma Televizní vý-
zkum v domácnostech 2013. Do-
mácnosti byly vybrány náhodným 
způsobem, společnost SC&C vyšle 
svého tazatele. S daty bude zacháze-
no v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. -lm-

Ve městě proběhnou výběrová 
šetření v domácnostech

Stavba dopravního terminálu v 
Jihlavě začala. Vítěz výběrového 
řízení, fi rma Lubomír Dvořák, 
si převzala staveniště. Na místě 
městského vlakového nádraží v 
Jihlavě vzniknou podmínky pro 
přestup mezi vlakovou dopravou 
a městskou hromadnou dopravou 
(MHD). 

V budoucnu komplex připojí ješ-
tě linkovou autobusovou dopra-
vu - součástí terminálu by se v další 
etapě mělo stát autobusové nádraží. 
V rámci všech etap bude vytvořen 
moderní dopravní terminál s pláno-
vanou kapacitou až 4.000 cestujících 
osob denně. 

V návaznosti na tento projekt při-
pravují samostatně České dráhy re-
konstrukci budovy městského nádra-
ží a Správa železniční dopravní cesty 
počítá s modernizací kolejiště. 

„V první etapě vznikne nová točka 
a bezbariérová zastávka pro MHD, 
nové chodníky a veřejné osvětlení, čty-
řiašedesát nových parkovacích míst. 
Křižovatku ulic Legionářů a Fritzova 
budou řídit semafory,“ popsal největší 
připravované změny primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Dojde i na kanalizaci, přeložky vo-
dovodu, plynu a dalších sítí, silnice 
od křižovatky k nádraží bude mít 
nový povrch, nutné je upravit a do-
stavět opěrné zdi, bude se upravo-
vat zeleň. Pokud bude průběh akce 

Výstavba dopravního terminálu 
u městského nádraží startuje 

bez problémů, hotovo bude v lednu 
2014. 

Dopravní obslužnost přestupního 
terminálu bude zajišťovat autobuso-
vá linka MHD využívající ekologická 
bezbariérová vozidla MHD na trase 
Městské nádraží - U Tesly - Masary-
kovo náměstí, která spojí v krátkém 
jízdním úseku terminál s hlavními 
přestupními zastávkami MHD, čímž 
dojde k zefektivnění veřejné hro-
madné dopravy v krajském městě. 
Toto dopravní řešení by mělo fun-

govat do doby realizace dalších etap 
výstavby dopravního terminálu, kdy 
sem budou přivedeny trolejbusové 
linky MHD a bude umožněno jejich 
přímé propojení na Jiráskovu ulici. 

Dodavatelem první etapy terminá-
lu je fi rma Lubomír Dvořák, která 
ve výběrovém řízení nabídla nejniž-
ší cenu 18.678.831 korun bez DPH. 
Městu se podařilo na akci získat do-
taci až 85 procent způsobilých ná-
kladů z Regionálního operačního 
programu. -rt,lm-

STAVENIŠTĚ je předáno a výstavba dopravního terminálu může začít.
 Foto: archiv MMJ

Po devatenácti letech odchází 
z magistrátu vedoucí ekonomické-
ho odboru Ing. Dagmar Kosová, na 
vlastní žádost.

„Zaslouží si i touto cestou poděkovat. 
Devatenáct let je také devatenáct mili-
ard městských rozpočtů, které jí prošly 
rukama,“ vyjádřil se tajemník magis-
trátu Lubomír Dohnal. Vysoce oce-
ňuje její práci i z toho pohledu, že 
ekonomický odbor je jeden ze stě-
žejních odborů magistrátů a jakákoli 
změna se projeví v práci celého úřa-
du, a ne jen tohoto odboru. 

„Osobně mne rozhodnutí k odchodu 
velmi mrzí, i když jej plně respektuji. 
Nejsem sám, kdo jí bude za práci dě-
kovat – příkladem budiž kvitace za-
stupitelů na perfektně sestavený letoš-
ní rozpočet města,“ doplnil tajemník. 
Podle jeho slov je každý nahraditel-
ný, ale právě v jejím případě to bude 
mít nástupce nelehké.  -lm-

Odchází vedoucí 
ekonomického odboru

Diakonie Broumov vyhlašuje další 
sbírku použitého ošacení k huma-
nitárnímu využití. Akce proběhne 
tradičně na městském vlakovém ná-
draží v Jihlavě směrem k ulici Jirás-
kova (k Feroně) v sobotu 2. března 
2013 od 9.00 do 17.00 hodin. Na 
místě bude přistaven vagón a při-
praven pracovník diakonie, který 
bude odevzdané věci přebírat. 

„Tak jako v loňském roce pomůžete 
sociálně slabým rodinám, azylovým 
domům, dětským domovům. Spous-
ty nepotřebných věcí končí v popelni-
cích, což je obrovská škoda, jelikož je 
mnoho potřebných lidí, kteří naši po-
moc potřebují,“ vzkazují pracovníci 
diakonie, kteří do Jihlavy zajíždějí 
rádi, Jihlaváci patří mezi nejštěd-
řejší dárce, z města pravidelně vlak 
odváží i desítky tun vybraných vě-
cí. 

Diakonie tentokrát přijímá letní 
a zimní oblečení, lůžkoviny, nepo-
škozené boty, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, 
deky, hračky i plyšové, domácí po-

třeby a menší funkční spotřebiče. 
Ideální je, aby věci byly zabaleny 
do igelitových pytlů či krabic, aby 
se nepoškodily transportem.

Bližší informace na telefonních 
číslech dispečinku Diakonie Brou-
mov: 224 316 800, 224 317 203, 
www.diakoniebroumov.org.

Trvale lze použité oděvy a textil 
nosit na sběrné místo na Žižkově 
ulici č. 99, vedle ústředního hřbito-
va, které provozuje Oblastní chari-
ta Jihlava. Provozní hodiny sběrné-
ho místa jsou pondělí a úterý od 9 
do 17 hodin, ve středu a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin.  -rt,lm-

Sbírka ošacení začátkem března


