
STRANA 8 Aktuality NJR – BŘEZEN 2014

Pohotovostní služba zubních lékařů – březen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. So MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

2. Ne MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

3. Po MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

4. Út MDDr. Gurková Dana třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 774 818 088

5. St MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 567 219 588

6. Čt MUDr. Hobzová Macková 

Martina

Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 155 020

7. Pá MUDr.Lukáš Novák Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. So MDDr. Zlámalíková Zuzana Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

9. Ne MUDr. Novotný Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

10. Po MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

11. Út MUDr. Kazdová Zdeňka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

12. St MDDr. Horká Petra Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

13. Čt MUDr. Chytková Věra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 573

14. Pá MDDr. Imširagič Lejla Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

15. So MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

16. Ne MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 577

17. Po MUDr. Kadlíčková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

18. Út MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

19. St MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 574

20. Čt MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, tel. 567 307 757

21. Pá MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

22. So MDDr. Novák Lukáš Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

23. Ne Mudr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 168

24. Po MUDr. Makumbirofa Edson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

25. Út MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 736

26. St MUDr. Hrdinová Libuše Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

27. Čt MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

28. Pá MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213 

29. So MUDr. Peřina Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

30. Ne MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

31. Po MUDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.
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Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

Využijeme všech možností

Obyvatelé největšího sídliště Jihlavy 
i jeho návštěvníci naráží už řadu dní na 
zatarasený přístup z parkoviště na scho-
dy a lávku vedoucí na náměstíčko ob-
chodního centra Březinek a na stejný 
zátaras od obchodů. 

Nejdříve zde byl přístup znemožněn 
pletivem. To lidé strhli a pletivo se do-
dnes válí u schodů. Současné vysoké zá-
tarasy z ocelové armatury se již odstra-
nit ani přelézt nedají. Vlastník schodiště 
a lávky to zajistil opravdu důkladně. 

Vycházím ze stavu ke dni 20. 2. 2014. 
Na místě není uvedeno, do kdy uzavření 
potrvá, ani jeho příčina. Podle  kusých 
novinových zpráv bude snad schodiště 
s lávkou otevřeno na jaře, jiné hovoří 
o tom, že vlastník chce schody a lávku 
strhnout úplně, bez náhrady. Důvodem 
uzavření může být zimní období nebo 
snad špatný technický stav schodiště 
a lávky. 

Každý se však může přesvědčit, že 

nosná ocelová konstrukce je zde dosta-
tečná, ocelové rošty schodů byly zde 
provedeny v nedávné době. 

Je pravdou, že vrchní betonová vrst-
va lávky je místně narušená a jsou zde 
výtluky, jejichž oprava by neměla být 
náročná časově ani fi nančně. Proto 
uzavírat lávku, to bychom mohli uza-
vřít polovinu chodníků Jihlavy. A zimní 
období, kromě tří dnů náledí, bylo spí-
še jarní. Samozřejmě hlavní příčinou 
tohoto stavu byl neuvážený prodej ve-
řejného městského prostoru náměstíč-
ka s lávkou i schodištěm soukromému 
vlastníku. Byl jsem společně s dalšími 
zastupiteli za KSČM proti tomuto pro-
deji. Bohužel většina zastupitelstva ten-
to prodej schválila. 

V kupní smlouvě však bylo uvede-
no věcné břemeno umožnění volného 
průchodu chodců v tomto prostoru. Je 
proto na magistrátu a vedení města pl-
nění věcného břemene, včetně průcho-

Neřešené problémy střediska Březinova

Jihlava systematicky modernizuje 
mateřské školy a rozšiřuje jejich ka-
pacity. V těchto dnech město zahaju-
je investici v MŠ Březinova, součas-
nou kapacitu 75 dětí zvýší na 100. 

„Jedná se o rozšíření o jednu třídu a na-
výšení kapacity jednotlivých tříd na ma-
ximum. Objekt také necháváme zateplit 
a zpřístupníme jej osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace,“ popsal 
projekt primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. V návaznosti na rozšíření kapa-
city školky se bude upravovat a nově 
vybavovat kuchyň a sociální zařízení. 

Změn dozná také venkovní areál, 
kam radnice doplní nové lavičky 
a stojánkové pítko, v zahradě budou 
nové herní prvky.  -rt-

Rozšíření MŠ

Vedení města bedlivě sleduje pro-
blémy, spojené s obchodním stře-
diskem Březinova. Nemůžeme být 
lhostejní k obtěžování obyvatel z ja-
kékoli příčiny. 

Pan Šlechtický ovšem uvádí ne-
správné argumenty, proč tomu tak 
je. Hlavní příčinou stavu není neu-
vážený prodej objektu soukromému 
vlastníkovi. Vedení města zastává 
názor, že je správné se zbavovat vy-
braných objektů v majetku města, 
o které mají zájem soukromí investo-
ři. Městu to šetří peníze z pokladny. 
Podobný názor měli i ti zastupitelé 
města, kteří prodej schválili.

Prodejem se přenáší odpovědnost na 
majitele, a pokud tento porušuje uza-
vřenou smlouvu nebo například otra-
vuje občanům v okolí život, má město 
prostředky (ale omezené platnými zá-
kony), jak zakročit. Město Jihlava při-
pravuje mimo jiné v rámci „Revitali-
zace sídliště“ opravu a doplnění cestní 
sítě i v okolí obchodního centra.

Pan Šlechtický mylně uvádí infor-
maci, že součástí kupní smlouvy je 
věcné břemeno na schodiště, které 
vlastník uzavřel. Není to pravda. Věc-
né břemeno je stanoveno například 
na průchodnost náměstíčka. Teore-
ticky může schodiště vlastník odstra-
nit, je však s podivem, že nemá zájem 
o přístup ke svému objektu z vícero 
stran. Tedy příčinou uzavření scho-
diště je rozhodnutí vlastníka, nikoli 
prodej nebo špatná smlouva.

S druhou částí dopisu pana Šlechtic-
kého lze souhlasit do té míry, že kon-
centrace hospod v takovém prostoru 
je nezvyklá. Ale i on přiznává, že je na 
vlastníkovi, komu prostory pronajme. 
Počet hospod tedy opravdu regulovat 
vedení města zákazem nemůže. Ale 
můžeme využívat dalších prostředků, 
z nichž jedním je například činnost 
městské policie. 

K problematice uvádím reakci ředi-
tele MP Jana Frence:

„V areálu Vysočina jsme v poslední 
době zaznamenali zlepšení stavu veřej-
ného pořádku. Podle vyjádření občanů, 
se kterými o problematice areálu komu-
nikujeme, tomu napomohlo zejména 
přeložení stanoviště vozidel TAXI do 
prostoru pod zdravotním střediskem. 
Nezanedbatelný podíl na zlepšení má 
také nepřetržitý dohled městské policie, 
který je realizován díky zvýšení počtu 
strážníků. Pro případ, že budou zazna-
menány další problémy v oblasti noční-
ho klidu, proběhlo na základě podnětu 
městské policie i občanů jednání s Kraj-
skou hygienickou stanicí Kraje Vysočina, 
která je připravena na provádění měření 
hlučnosti v této lokalitě.“

František Zelníček,
náměstek primátora za ČSSD

du lávkou a po schodišti si na vlastníku, 
panu Škamradovi, vynutit ku prospě-
chu občanů.

Dalším, a to dlouhodobým problé-
mem náměstíčka na Březinkách je ve-
liká koncentrace hospod a restaurací 
v obchodním středisku. Uprostřed 
obytného sídliště úplně nevídaná. Dů-
sledkem je stálé rušení veřejného po-
řádku, nočního klidu. Proto byl na 
Březinkách zvýšen o tři počet strážníků 
městské policie. Čin jistě chvályhodný. 
Příčinu tohoto stavu to však neodstra-
ňuje. 

Osm hospod a restaurací zde má 
nepřetržitý non stop provoz. Hosté 
opouštějící tato zařízení ve tři, čtyři ho-
diny ráno rozhodně nešeptají. V zimě, 
při zavřených plastových oknech, není 
hluk z ulice tak slyšet. V jiných měsících 
ale těžko lidé v panelácích mohou ne-
chat otevřená okna a hluk jim nedá spát. 

Samozřejmě je na vlastnících objektů, 
komu nebytové prostory pronajmou. 
Řada obchodů na náměstíčku je prázd-
ných, a tak jsou hospody a restaurace 
pro vlastníky objektů vítané. Zdá se, že 

pro magistrát je to neřešitelný problém. 
V zákonu č. 128 o obcích v § 10 – 12 

je však uvedeno. „K zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku mů-
že obec stanovit , které činnosti, jež by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
lze vykonávat na místech a v čase obec-
ně závaznou vyhláškou určených.“ 

Omlouvám se za úřední češtinu zá-
kona. Je však z ní zřejmé, že obec může 
počet hospod a zejména jejich provozní 
dobu regulovat, a to přes argu menty, že 
by se jednalo o omezení soukromého 
podnikání. 

Je snad normální, aby uprostřed obyt-
ného sídliště mělo osm hospod a re-
staurací nepřetržitý non stop provoz? 
Našli bychom něco podobného třeba v  
partnerských městech Ji hlavy? Ani ná-
hodou. Řešení tohoto dlouhodobého 
problému řady obyvatel Březinek je tak 
možné a je v kompetenci města.

Ing. Pavel Šlechtický,
zastupitel města Jihlavy 

za KSČM


