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Město Jihlava má k 30. 9. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.400 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2013
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Jihlavská radnice systematicky 
pokračuje ve zvyšování bezpečnos-
ti přechodů pro chodce. 

Od října je nově nasvětleno osm 
dalších přechodů, konkrétně na frek-
ventovaných ulicích Humpolecká, 
Rantířovská, Pávovská, Šrámkova a 
po dvou přechodech v ulici Jiráskově 
a Sokolovské. 

„Cílem bylo řešení nejrizikovějších pře-
chodů pro chodce v lokalitách se zvýše-
ným pohybem chodců, zejména pak dětí 
a mládeže u základních a mateřských 
škol, sportovišť a dětských hřišť, ale také 
nemocnice, domů s pečovatelskou služ-
bou, průmyslových podniků a zastávek 
MHD,“ popsal primátor města Jaro-
slav Vymazal. Výběr přechodů pro 
úpravu probíhal na základě vyjádření 
Policie ČR. 

Osvětlení přechodů je ze stožárů s 
výložníky, polohovatelného asymet-
rického svítidla, nechybí bezpečnost-
ní polepy na stožárech a příslušné 

dopravní značky. „V zájmu celkového 
řešení přechodů byly provedeny také 
bezbariérové úpravy chodníků v mís-
tech, kde dosud chyběly,“ doplnil pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Výroba a osazení stožárů s nasvět-
lením přechodů probíhaly od po-
loviny srpna do začátku října 2013, 
zhotovitelem stavby byla fi rma RA I-
SA, spol. s r. o. Celkové náklady akce 
činily 950 tisíc korun.

Nasvětlení čtyř z osmi přechodů 
podpořil Fond Vysočiny v rámci 
projektu „Bezpečná silnice 2013 – 
Osvětlení přechodů pro chodce v Jihla-
vě“. Celková výše poskytnuté dotace 
z grantového programu Fondu Vy-
sočiny Bezpečná silnice 2013 činila 
přes 122 tisíc korun.

Jihlava zvyšuje bezpečnost přecho-
dů systematicky, loni radnice zajisti-
la nasvícení osmi přechodů, v roce 
2011 pěti přechodů.
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Jihlava zvyšuje bezpečnost dopravy
úpravami přechodů pro chodce

DALŠÍHO bezpečnostního opatření se dočkali chodci na přechodech na ulici Ji-
ráskova. Bezpečnost zvyšuje přehledné nasvětlení přechodu a riziko střetu chodce 
a vozidla se snížilo. Foto: archiv MMJ

Od začátku září je v Jihlavě ve-
řejnosti k dispozici nová poradna 
pro spotřebitele. Otevřena je každé 
pondělí od 10.00 do 15.00 hodin v 
budově živnostenského úřadu v Jih-
lavě v Třebízského ulici. Vždy při-
chází deset až dvacet zájemců o radu 
ve věcech reklamací, smluv, nájmů, 
úvěrů, exekucí, insolvence, ale i zdra-
votnictví, telekomunikací, energií, 
cestování, sociálních otázek nebo ro-
dinněprávního poradenství. Porad-
nu zajišťuje nevládní nezisková SOS 

Spotřebitelskou poradnu 
si veřejnost oblíbila

V BUDOVĚ živnostenského úřadu je od září poradna pro spotřebitele.
 Foto: archiv MMJ

– Asociace, rady a pomoc zde posky-
tuje JUDr. Zdeňka Vejválková. SOS 
– Asociace může spotřebitele zastu-
povat i před soudy a institucemi.
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Městská knihovna otevřela 10. říj-
na 2013 novou pobočku v Horním 
Kosově na ulici S.K.Neumanna 22. 
Její činnost navazuje na zrušenou po-
bočku, kterou provozovala knihovna 
na základní škole v Horním Kosově 
v letech 2002 – 2011. 

Fungování pobočky bylo v roce 
2011 dočasně přerušeno a prostory 
využily mateřské školy, které prochá-
zely rekonstrukcí. V lednu letošního 
roku měla být činnost obnovena, ale 
mezitím se natolik zvýšil počet prv-
ňáčků, že nebylo možné zmiňované 
prostory pro knihovnu znovu využít.

Dílem štěstí i náhody se podařilo 
najít vhodné nebytové prostory po-
blíž konečné trolejbusové linky C, 
kde knihovna obývá přízemí o rozlo-
ze 72 m2 a sousedí s obchody. Město, 
které je zřizovatelem knihovny, po-
skytlo potřebné fi nanční prostředky 
na vybavení a úhradu nájmu.

Na rozdíl od předchozí knihov-
ny, která plnila funkci informačního 
centra školy a v omezené míře byla 
otevřena dalším dětským návštěv-

níkům, nová knihovna nabízí svoje 
služby široké veřejnosti. Kromě půj-
čování knih a časopisů umožňuje 
přístup na internet, poskytuje kopí-
rovací a informační služby a připra-
vuje nabídku pro místní základní a 
mateřskou školu. 

Pobočka pracuje v podobném re-
žimu jako další dvě na ulici Březi-
nova 62 a Kollárova 19. Všechny 
pobočky jsou on-line propojeny s 
hlavní budovou ve výpůjčním pro-
tokolu. To umožňuje čtenářům za 
jeden registrační poplatek navští-
vit kterékoliv pracoviště knihov-
ny.  Otevírací doba je v pondělí, 
středu a pátek od 10 do 17 hodin                                                                                                                                    
s hodinovou polední přestávkou a ve 
čtvrtek od 10 do 13 hodin. 

Termín otevření pobočky nebyl 
zvolen náhodně, ale váže se k desáté-
mu výročí působení městské knihov-
ny v budově původního jezuitského 
gymnázia v Hluboké 1, které si při-
pomněla 1. října 2013.

 PhDr. Jarmila Daňková,
 ředitelka MK Jihlava

Pobočka městské knihovny 
v Horním Kosově

Milovníci pobytu na Vodním ráji se dočkali. Po odstávce se opět otevřela 
jeho krytá část. 

Během odstávky bazénu se udělaly potřebné údržbářské a opravářské práce, 
které nelze provádět za běžného provozu. 

„Ve vypuštěných bazénových vanách se provedly drobné opravy obkladů a spár. 
Následně se udělala největší oprava na kryté části, a tou byla výměna vzducho-
technické jednotky pro bazénovou halu. Její celková výměna stála 2 milió ny ko-
run,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Tato nová jednotka je podle jeho slov modernější, má větší výkon a měla by 
mít i delší životnost. Nakonec se dělaly nutné opravy, údržby techniky, che-
mického hospodářství a ostatních technologií na bazéně. 

Do bazénových technologií  patří například čerpadla, pískové fi ltry, chloro-
vací zařízení, atd. Jako poslední proběhla oprava dlažby a spár kolem bazénů, 
nátěry a výmalby. 
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Vodní ráj se otevřel veřejnosti


