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Plán zdraví 
a kvality života

(Dokončení ze str. 1)
Pokud je zřejmé, že se na daný pro-

blém názory různí, je to podnětem 
pro zorganizování besedy nebo ve-
řejného projednávání úžeji zaměře-
nému (z minulého období bych zmí-
nil revitalizaci sídlišť, územní plán, 
strategický plán atd.)

V tomto vydání NJR se problémy 
města a jejich řešením zabýváme 
podrobněji. Co se čtenáři dovědí?

V článku „TOP problémy města a 
jejich řešení“ se blíže zabýváme těmi 
problémy, které byly v letošním fóru 
vybrány a potvrzeny anketou. 

Celý dokument je pro uveřejně-
ní v novinách příliš rozsáhlý. Je však 
možno se s ním seznámit prostřed-
nictvím internetu.

Řada dalších připomínek a námětů 
pak bude pro vedení města vodítkem 
při dalším plánování rozvoje. -lm-

Obyvatelé Jihlavy se opět mohou 
zapojit do připomínkování rozvo-
je města. Na webu je umístěn návrh 
územního plánu, ke kterému je mož-
né se vyjadřovat prostřednictvím 
internetové aplikace PUPík - Připo-
mínkování územního plánu na adre-
se pup.jihlava.cz. 

Návrh územního plánu je zpraco-
ván ve dvou variantách. „Severní va-
rianta“ navrhuje rozvojovou plochu 
pro bydlení v lokalitě Reindlerov, 
„jižní varianta“ pak směřuje rozvoj 

bydlení na jih Jihlavy mezi ulice Pís-
tovskou a Kosovskou. 

Návrh územního plánu je možné 
buď prostřednictvím pup.jihlava.cz 
nebo písemně připomínkovat do 7. 
listopadu 2013. Následovat bude tzv. 
společné jednání dotčených orgánů, 
do konce roku 2013 zastupitelstvo 
města rozhodne o severní nebo jižní 
variantě územního plánu. Uprave-
ný a posouzený návrh bude na jaře 
2014 znovu veřejně projednán, no-
vý územní plán Jihlavy by měli za-

stupitelé schvalovat v polovině roku 
2014.

Jihlava je zatím jedním z mála 
měst v ČR, kde je možné dokumen-
ty územního plánování prohlížet a 
připomínkovat prostřednictvím in-
ternetu. Před použitím aplikace ma-
gistrát k obdobným účelům obvykle 
obdržel ojedinělé připomínky, loni 
při prvním využití PUPíku ke kon-
ceptu územního plánu úřad získal 
několik stovek připomínek.

 -lm,tz-

Připomínkujte návrh územního 
plánu do 7. listopadu 2013

Každoročně si žadatelé o výměnu 
parkovací karty toto nechávají na po-
slední chvíli. 

Odbor dopravy magistrátu upo-
zorňuje rezidenty a předplatitele na 
možnost požádat o vydání nové plat-
né karty do vymezených parkovacích 
zón na rok 2014 ještě v tomto roce.

Letos došlo k výrazné změně organi-
zace dopravy na území města. Nově by-
ly rozšířeny stávající vymezené placené 
parkovací zóny A, B, C o zóny D1 – U 
pivovaru a D – 2 Srázná. Rozšířením 
placených úseků o nové placené zóny 
D1 a D2 narostl výrazným způsobem 
počet vydaných parkovacích karet.  

„Nenechte si výměnu parkovací karty 
na poslední týdny měsíce prosince, vy-
hnete se tak dlouhému čekání ve fr ontě a 
faktu, že vaši žádost nebude možné pro 
velké množství klientů na počkání vyří-
dit,“ apeluje vedoucí odboru dopravy 
Ján Tinka. 

Z technických důvodů si nelze vy-
řízení této agendy zatím na odboru 
dopravy elektronicky předem ob-
jednat přes on-line systém na strán-
kách města Jihlavy. 

Vydávání a ceny za parkovací karty se 
řídí nově platným Nařízením č.3/2013 
ze dne 1. září 2013 veřejně přístupným 
na stránkách města Jihlavy. -lm-

Výměna 
„parkovací karty“ 

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy Jan Tinka upozorňuje na termín povin-
né výměny starých řidičských průkazů za nové.

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 

1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povin-
ni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průka-
zy pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona 
č. 119/2012 Sb.). 

Uvedená výměna se vztahuje na následující typy 
řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP?  
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát 
města), příslušného podle místa trvalého pobytu 
na území České republiky.  

V Jihlavě je tímto pracovištěm odbor dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18, Jihlava 
(vedle autobusového nádraží).  

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 
do 17.00 a v pátek od 8.00 do 14.00.

Co musím mít s sebou?
–  „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na odboru do-

pravy
–  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
–  průkazovou fotografi i o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
–  ŘP, který podléhá povinné výměně. 

Kdy mně bude vydán nový ŘP?  
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádos-

ti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po 
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát?  
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správní-

ho poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše 
– správní poplatek 500 Kč). -lm-

Výzva řidičům se starými řidičskými průkazy

Volby v Jihlavě bez problémů
Voliči odevzdali minulý víkend své hlasy kandidá-

tům a stranám a rozhodli o vítězích a poražených. Po-
tvrdila se pečlivá příprava všech náležitostí ze strany 
magistrátu města a průběh voleb nebyl narušen. 

Náklady na přípravy a průběh voleb hradí stát. Prezi-
dentské (dvoukolové) volby v Jihlavě stály asi 1,9 milio-
nu korun, poslední krajské volby 1,5 milionu. 

Největší položkou jsou odměny pro členy volebních 

komisí, v Jihlavě to bývá asi 500 osob - člen komise ob-
drží 1.300 korun, zapisovatel 1.500 a předseda 1.600 ko-
run. 

Novinkou je, že členům komisí je krácena odměna za 
neúčast například na prvním setkání komisí nebo během 
některého dne voleb.

V přehledu uvádíme výsledky voleb pro Jihlavu a zvole-
né kandidáty do Parlamentu ČR za Vysočinu. -lm-

Okrsky v Jihlavě Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

57 57 100 41 235 25 092 60,85 25 073 24 926 99,41

Strana ČSSD Svobodní Piráti TOP 09 HLVZHŮRU ODS Změna

celkem hlasů 5 182 680 777 2 935 80 2 065 170

platné hlasy v % 20,78 2,72 3,11 11,77 0,32 8,28 0,68

Strana SsČR KDU-ČSL Suveren. ANEO SPOZ Úsvit DSSS

celkem hlasů 42 1 621 82 34 382 1 970 247

platné hlasy v % 0,16 6,5 0,32 0,13 1,53 7,9 0,99

Strana ANO 2011 KSČM LEV 21 SZ

celkem hlasů 3 744 3 628 18 1 269

platné hlasy v % 15,02 14,55 0,07 5,09

Zkratky politických stran a hnutí: ČSSD – Česká strana sociálně demokratická • Svobodní – Strana svobodných občanů • Piráti – Česká pirátská 
strana • TOP 09 – TOP 09 • HLVZHŮRU – HLAVU VZHŮRU – volební blok • ODS – Občanská demokratická strana • Změna – politické hnutí 
Změna • SsČR – Strana soukromníků České republiky • KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová • Suveren. 
– Suverenita – Strana zdravého rozumu • ANEO – Aktiv nezávislých občanů • SPOZ – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI • Úsvit – Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury • DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti • ANO – ANO 2011 • KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 
• LEV 21 – LEV 21 – Národní socialisté • SZ – Strana zelených


