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Město Jihlava má k 31. 5. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.549 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – ČERVENEC 2014

(Dokončení ze str. 1)

Koukal: Prosíme…

Jaroslav Vymazal udělil judistovi 
Tomáši Krpálkovi Cenu primátora 
města Jihlavy. 

Jihlavský rodák obhájil titul mistra 
Evropy v judu v kategorii do 100 kg. 
„Lukáš Krpálek už sice v Jihlavě neži-
je, ale stále se ke svému rodnému městu 
hlásí a pravidelně se sem vrací. Jeho 
úspěchy nejen propagují město, kde 
začínal, ale jsou také příkladem a mo-
tivací pro začínající sportovce,“ uvedl 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Sympatický obr nemohl převzít 
cenu před několika týdny, kdy se 
v Jihlavě předávala další ocenění, pa-
mětní list a stříbrný odražek si tak 
převzal později v pracovně primátora 
za přítomnosti náměstka pro oblast 
sportu Rudolfa Chloupka a vedoucí-
ho odboru školství, kultury a tělový-
chovy Tomáše Koukala.

Lukáš Krpálek (1990), reprezen-
tant ČR v judu, se narodil v Jihla-
vě. Závodil za oddíl ve Sportovním 
klubu Jihlava, od listopadu 2008 žije 
v Praze. Lukáš Krpálek je junior-
ským mistrem světa i Evropy, v červ-
nu 2009 získal 1. místo na světovém 
poháru v kategorii mužů v Rumun-
sku. V dubnu 2013 premiérově zís-

Cena primátora judistovi

LUKÁŠ Krpálek (uprostřed) převzal Cenu primátora města Jihlavy z rukou pri-
mátora Jaroslava Vymazala (vlevo) a prvního náměstka Rudolfa Chloupka.

 Foto: archiv MMJ

kal titul mistra Evropy ve váze do 
100 kg, Lukáš Krpálek vrátil evrop-
ský titul do České republiky po 25 
letech. Letos prvenství obhájil. 

Cenu uděluje primátor města fy-
zickým a právnickým osobám za čin-
nost vedoucí k rozvoji města Jihlavy 

nebo jeho propagaci, za ekonomic-
ký přínos, za aktivity v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivně-
ní veřejného dění, za výrazný počin 
v daném roce a dále u příležitosti ži-
votního jubilea, čestným návštěvám 
města apod. -tz-

Jihlavský magistrát získal cenu za 
komunikaci. 

Vyhlašovatelé výroční profesní 
ceny Mluvčí roku na základě názo-
ru více než 400 odborníků z oblasti 
médií, komunikace a politiky a do-
poručujícího výroku čestného ko-
legia udělili cenu Mluvčí roku Kraje 
Vysočina Radku Tulisovi, mluvčímu 
jihlavské radnice. 

Zároveň byl mediální zástupce 
úřadu nominován na udělení ti-
tulu Mluvčí roku ČR a uveden do 
prestižní uzavřené skupiny Nejlé-
pe hodnocení mluvčí v ČR v roce 
2013. 

Absolutním vítězem soutěže Mluv-
čí roku 2013 se stal František Polák 
z Metrostavu. 

Do síně slávy byl uveden mluv-
čí Státní veterinární správy Josef 
Duben. Soutěž Mluvčí roku pořádá 
Český klub mluvčích a Komora Pu-
blic Relations.  -lm-

Magistrát dostal cenu 
za komunikaci

Dalšího ocenění se dostalo mimo-
řádně povedenému projektu Rekon-
strukce a rozvoj Základní umělecké 
školy Jihlava. Výjimečné dílo získa-
lo titul Stavba roku Kraje Vysočina 
2013 v kategorii rekonstrukce staveb 
občanské vybavenosti za náročnou 
rekonstrukci historické budovy včet-
ně dokonale provedených interiérů 
a detailů.

Rekonstrukce ZUŠ nezůstala bez 
povšimnutí ani v celorepublikovém 
fi nále soutěže Stavba roku 2013, kde 
získala Cenu předsedy Senátu Parla-
mentu ČR a Cenu časopisu Stavitel. 

Před nedávnem si jedna z nejdůleži-
tějších akcí Jihlavy posledních let při-

ZUŠ získala další ocenění

ŠKOLA ZUŠ je nově účelněji upořádána, zvýšila se její kapacita, budovám se 
vrátil vzhled z roku 1875. Foto: archiv MMJ

Zastupitelstvo města se na svém 
zasedání usneslo vydat obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 12/2005 o sta-
novení závazných podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení ve-
řejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, vč. tanečních 
zábav a diskoték v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořádku 
na území města. Vyhláška se vzta-
huje na fyzické i právnické osoby - 
pořadatele.

Defi nujme si - co je veřejně pří-
stupný podnik?

Veřejnosti přístupným podnikem 
se rozumí akce pořádané ve ven-
kovním prostoru, na pozemcích bez 
ohledu na vlastnictví k nim (náměs-
tí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory sloužící 
obecnému užívání).

Na základě této vyhlášky má po-
řadatel oznamovací povinnost vůči 
magistrátu města Jihlavy, odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy. 
Z toho vyplývá, že magistrát akce ne-
povoluje. V případě, že se koná akce 
na veřejném prostranství, které není 
ve vlastnictví města, je pořadatel po-
vinen k oznámení doložit souhlas 
vlastníka místa konání akce, není-li 
jím sám pořadatel.

Jak je to s časovými podmínkami?
Uvedená vyhláška obsahuje i člá-

nek, který určuje časové podmínky 
pro konání akce. V období od 1. 6. 
do 30. 9. lze akci pořádat od 6 do 24 
hodin, v ostatních měsících od 6 do 
22 hodin. Rada města Jihlavy může 
v mimořádných případech, za úče-
lem kulturního a sportovního ožive-
ní města, udělit výjimku ze stanove-
ných časových podmínek a schválit 
jinou dobu ukončení akce.

Existují hlukové limity, obsažené 
vyhláškou?

V žádném případě tato vyhláš-
ka neřeší limity hluku pro denní či 
noční dobu. Jsou stanoveny orgány 
státní správy v ochraně veřejného 
zdraví a jejich úkoly, pro účely toho-
to zákona jsou to krajské hygienické 
stanice.

V poslední době se množí stížnosti 
na pořádání akcí ve venkovním pro-
storu na různých místech na území 
města. Bylo by řešení vydat vyhláš-
ku, která by pořádání akcí v Jihlavě 
zakázala? 

To bychom byli určitě jediní v celé 
České republice.

Rada města Jihlavy na období čer-
venec-září schválila do dnešního dne 
tyto výjimky ze stanovených časo-
vých podmínek:

 – multižánrový kulturní festival 
„Vysočina Fest“, 

 – ZBORNÁ VOLNÁ, 
 - „United beats – open air“, 
Chci poprosit všechny spoluobča-

ny, zda by v době konání kulturních 
popř. sportovních akcí ve venkov-
ním veřejném prostoru mohli být 
tolerantní. Nepřejme si, aby se naše 
město stalo „mrtvým“ městem. 

Zároveň však prosím všechny pořa-
datele kulturních akcí v letním obdo-
bí ve venkovním prostoru, aby byli 
tolerantní vůči obyvatelům našeho 
města a dodržení hlučnosti a udr-
žení pořádku při konání akce bylo 
mezi prvními ukazateli směřujícími 
ke spokojenosti jak pořadatele, tak 
i obyvatele města. -lm-

psala prestižní ocenění Nejlepší inves-
tice soutěže TOP INVEST 2013. 

Město Jihlava do rekonstrukce in-
vestovalo s podporou ROP Jihový-
chod 80 milionů korun. Architektem 
byl Jaroslav Huňáček, generálním 
dodavatelem fi rma Podzimek a sy-
nové, s. r. o.  -tz-

Hlasujte pro dub rostoucí neda-
leko Jihlavy – Heroltic, který se 
dostal mezi dvanáct fi nalistů sou-
těže Strom roku 2014. 

Porota soutěže vybrala jihlavského 
zástupce mezi 85 přihlášenými stro-
my z celé republiky. 

Osamělý mohutný dub letní roste 
uprostřed polí na křižovatce býva-
lých cest do Jihlavy, Polné a Havlíč-
kova Brodu. Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je 277 cm, stáří se 
odhaduje asi na 140 let. Podrobnosti 
hlasování najdete na www.stromro-
ku.cz. 

Cena Strom roku putovala do Jihla-
vy už v roce 2003 pro buk u kostela 
sv. Jakuba Většího.  -tz-

Jihlava má fi nalistu 
ankety Strom roku


