
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 1. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
         50.427 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – BŘEZEN 2014

(Dokončení ze str. 1)
U tak velkého projektu se dá oče-

kávat nějaký problém, ať už admi-
nistrativní nebo technický. Platí to 
u tohoto projektu také, nebo vám 
přeje štěstí a vše jde bez problémů? 

Dost komplikované bývají i jedno-
duché projekty (smích).  Bez ironie 
– zoo je výjimečné místo a každá 
stavba zde je originální, což samo 
o sobě přináší starosti. 

V případě exotária se ale objevil 
problém, se kterým se nemohlo po-
čítat. Pod původními budovami ne-
bylo možné předem udělat průzkum 
podloží, které se až po zahájení stav-
by ukázalo jako nevhodné. Ale po-
dařilo se to vyřešit a stavba jde bez 
změny úspěšně dál. 

Do konce roku bude hotovo, může-
me se těšit, že na jaře 2015 už bude 
jihlavská zoo bez stavebního ruchu.

Rekordní návštěvnost jihlavské 
zoo jistě těší zoo samotnou i rad-
nici. S návštěvností ale také souvi-
sí potřeba parkovacích míst, která 
se nedostávají. Zabývá se tím rad-
nice? 

Tématem se zabývá komise pro do-
pravu a pracovní skupina, máme už 
několik návrhů řešení. Uvidíme, kte-
ré z těch opatření bude nejschůdněj-
ší, každopádně tento problém chce-
me řešit. 

Stavební ruch tedy utichne 
v areálu zoo, ale možná se bude 
stavět před zoologickou zahradou 
parkoviště.

Příští programovací období EU 
bude s největší pravděpodobnos-
tí zaměřeno na dopravu, včetně 
dopravy v klidu, tedy parkování. 
Předpokládám, že v novém progra-
movacím období bude město ře-
šit parkování ve městě komplexně 
včetně prostoru před zoologickou 
zahradou.  -lm-

Největší investice…

Zástupci města Jihlavy převzali 
v Hradci Králové ocenění za svoje 
aktivity. Během 10. Národní kon-
ference kvality ve veřejné správě, 
která se konala ve dnech 18. – 19. 
února 2014, byly v rámci slavnost-
ního večera v Kongresovém cen-
tru Aldis předány ceny minister-
stva vnitra za kvalitu a inovaci ve 
veřejné správě za rok 2013.

Ceny ministerstva vnitra jsou 
každoročně udělovány místním sa-
mosprávám za úspěšné postupy 
v oblasti kvality veřejné správy. Me-
zi oceněnými za rok 2013 mají vý-
razné zastoupení členové Národní 
sítě Zdravých měst ČR (NSZM). 
V rámci udílení cen ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci bylo 
opět oceňováno uplatňování míst-
ní Agendy 21 (MA21) jako jedné 
z efektivních metod kvality ve ve-
řejné správě.

Jihlava získala bronzovou cenu za 
kvalitu ve veřejné správě za realiza-
ci MA21 a prestižní cenu za inovaci 
za připomínkování územního plánu 
online, kterou Jihlaváci znají pod ná-
zvem PUPík. K podobě územního 
plánu se prostřednictvím internetu 
vyjádřily stovky lidí, před zavedením 
této moderní metody se k zásadnímu 
dokumentu města vyjadřovali pouze 
jedinci.

Ocenění za kvalitu předala ná-
městkyně ministra vnitra pro so-
ciální, zdravotní a právní zabez-
pečení, bezpečnostní výzkum 
a programové řízení Monika Pálko-
vá, ocenění za inovaci předali ředi-
tel odboru veřejné správy a eGover-

Město ocenili za kvalitu a inovaci

ZÁSTUPCI Jihlavy, vedoucí kanceláře tajemníka Karel Hadrava a pracovník 
úřadu územního plánu Jan Caha (třetí a čtvrtý zleva), převzali bronzovou cenu 
za kvalitu ve veřejné správě za realizaci agendy MA21 a prestižní cenu za inova-
ci za připomínkování územního plánu online, kterou Jihlaváci znají pod názvem 
PUPík. Foto: archív MMJ
nmentu ministerstva vnitra Bohdan 
Urban a hejtman Královéhradecké-
ho kraje Lubomír Franc.

Pořadatelem 10. Národní konfe-
rence kvality bylo ministerstvo vni-
tra společně s Královéhradeckým 
krajem a Radou kvality ČR s podpo-
rou města Hradec Králové. Program 
byl mj. zaměřen na výměnu zkuše-

ností z oblasti zvyšování výkonnosti 
a kvality organizací veřejné správy, 
na vzdělávání úředníků a inovace ve 
veřejné správě. 

Další informace naleznete na strán-
kách www.kvalitavs.cz/hradec-kralo-
ve-2014/.

Mgr. Lenka Marečková, 
koordinátorka PZM a MA21

Přehled umístění 1. tříd ZŠ Jihlava
Škola

2011/2012 
1. tř.

2012/2013
předpoklad
 2013/2014

skutečně 
zapsaní k 1.9. 

2013

počet 
odkladů

předpoklad 
2014/2015

počet odkladů

Demlova 32 42 65 55 70 21 82 21

E. Rošického 2 77 89 100 108 30 127 33

Havlíčkova 71 41 48 30 30 8 32 6

Kollárova 30 40 45 55 71 11 89 16

Křížová 33 27 33 35 32 8 28 9

Nad Plovárnou 5 40 54 45 69 6 65 10

O.Březiny, 

Demlova 34

67 67 72 86 8 92 6

Seifertova 5 89 106 100 105 13 111 15

TGM, Žižkova 50 66 56 56 61 10 54 8

Jungmannova 6 12 6 6 2 0 12 0

spec., Březinova 

31 + PŠ

1 8 2 7 0 3 1

Celkem 502 577 556 641 115 695 125

Praktická škola 19 8 2 20

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

491 513 502 577 641 695

Umístění prvňáčků bez problémů 

Pozn.: Počet odkladů v tabulce uvádí počet žáků, kteří např. ze zdr. důvodů nemohli nastoupit. 
Žáci 1. tříd v krajském městě nemají problémy s umísťováním do prvních ročníků základních škol. Prokázaly to vý-

sledky zápisů prvňáčků v letošním roce.
„Jihlava patří k jednomu z měst v ČR, kde takové problémy nemáme,“ řekl vedoucí odboru školství, kultury a tělový-

chovy magistrátu Tomáš Koukal. Výsledky zápisu do prvních tříd pro letošní rok uvádíme výše v přehledu. -lm-

školní rok


