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Město Jihlava má k 31. 8. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.574 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpnu 2014
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Za uplynulé čtyři roky provedla 
radnice opravy chodníků v celko-
vé délce 9.350 metrů s celkovými 
náklady 30.387.500 korun. Dalších 
celkem 5.558 metrů nových chod-
níků město postavilo v rámci samo-
statných akcí, ale i sdružených inves-
tic, za více než 54 milionů korun. V 
těchto číslech nejsou započítávány 
rozpracované akce, v rámci kterých 
se staví další stovky metrů chodní-
ků, například revitalizace Březinek, 
parku Malý Heulos, chodník z ulice 
Stará cesta do Soukenické (Helenín) 
a další. Celkem se město stará o 165 
kilometrů chodníků. 

Od roku 2009 bylo v Jihlavě po-
staveno 6.116 metrů cyklostezek za 
25 milionů korun. Jde o cyklostezky 
všech typů (cyklostezky s odděleným 
či smíšeným provozem), to znamená, 
že slouží i jako chodníky. V údajích 
nejsou započítány cyklostezky ve vý-
stavbě, např. v rámci revitalizace Heu-
losu a Březinek, nebo výstavby spor-
tovně relaxačního centra Český mlýn. 
V Jihlavě je aktuálně 12,4 kilometrů 
cyklostezek, do celkové délky (včetně 
cyklopruhů,  pikotkoridorů  a   cyklo-
obousměrek) jsou započítávány i pro-
jekty, které nebyly hrazeny z rozpočtu 
města. Například UNIMEX atd. -tz-

Do chodníků se investovalo 
85 milionů korun

Z největšího sídliště do centra Jih-
lavy je cesta na kole o něco pohodl-
nější. Od těchto dnů je k dispozici 
necelého půl kilometru dlouhá nová 
cyklostezka od sportovní haly SK do 
Heulosu. Uživatelé se tak bezpečně 
dostanou z Okružní ulice do údolí le-
soparku k areálu letního kina, kde se 
stezka napojuje na další úseky. Stezka 
vede přes řeku Jihlávku po nové lávce. 

Šíře stezky je proměnlivá od dvou 

do čtyř metrů, širší je v místech, kde 
musí být umožněn vjezd technice 
pro údržbu lesoparku Heulos a říční-
ho koryta Jihlávky. Nová lávka přes 
řeku Jihlávku je dlouhá 16 metrů. 

Stezka je součástí velkého projek-
tu „Revitalizace části parku malý 
Heulos – II. etapa“, který bude kom-
pletně hotový na konci dubna 2015, 
stezka je uvedena do předčasného 
užívání.  -tz-

Z Březinek po nové lávce

NOVÁ cyklostezka propojila úsek od sportovní haly SK do Heulosu.
 Foto: archiv MMJI Jihlava má svoje zkušenosti s 

problémy navázanými na ubytovny 
osob v nouzi. Zvýšená kriminalita, 
hluk, nepořádek, ohrožená mravní 
výchova dětí, kumulace problémo-
vých osob. 

Komunální politici už dlouhodo-
bě volají po změně. Primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal o problémech 
dlouhodobě jednal se senátory a 
odborníky, v Jihlavě pak společně 
představili senátní návrhy na změny 
několika zákonů. 

V první řadě je snaha změnit sys-
tém vyplácení více doplatků na 
bydlení do jednoho bytu či obytné 
místnosti v ubytovnách. Majitelé 
ubytovacích kapacit, nezřídka po-
chybných technických a hygienic-
kých kvalit, tak prostřednictvím so-
ciálně slabých obyvatel vysávají ze 
statní kasy horentní sumy. 

„V roce 2011 bylo na tomto typu 
dávek vyplaceno přes 800 milionů 
korun. O dva roky později tato část-
ka dosahovala už téměř tří miliard 
korun,“ poukázala na raketový nárůst 
výdajů poradkyně senátora Jarosla-
va Zemana Ivana Řápková, která se 
problematikou bydlení sociálně sla-
bých zabývala už jako primátorka 
Chomutova.

Primátor a senátoři v Jihlavě před-
stavili úpravu zákona, podle které by 
se vyplácela pouze jedna dávka na 

jeden byt. V současné době se vyplá-
cí dávka na každou osobu, a to větši-
nou v maximální možné výši. „Podle 
návrhu by se doplatek pohyboval ve 
výši maximální částky obvyklého ná-
jemného v daném místě. Státu by to 
ušetřilo spoustu peněz. Zároveň by to 
pomohlo lidem v nouzi, majitelé by ne-
byli motivovaní dostat jich do jednoho 
bytu nebo místnosti co nejvíce,“ dodala 
poradkyně Řápková. 

„Jihlava ve spolupráci s charitou při-
pravuje projekt sociálního bydlení ve 
volných kapacitách. Potřební budou 
mít důstojné podmínky,“ pozname-
nal k tématu náměstek primáto-
ra pro oblast sociálních věcí Josef 
Kodet s dodatkem, že tak město 
zároveň bude mít v této oblasti lepší 
kontrolu.  

Senátoři v Jihlavě také představili 
návrh, který by měl omezit krimina-
litu spojenou s výkupem kovů. Jde 
rovněž o reakci na volání radnic o 
pomoc, kdy na jedné straně sběra-
či kovů se neštítí krást kanalizační 
poklopy, elektrická vedení dopravní 
světelné signalizace apod., což nebla-
ze dopadá na bezpečnost občanů a 
na rozpočty obcí, a výkupny od nich 
tyto věci bez problémů berou. Podle 
návrhu by sběrny měly vykupovat 
kovy pouze od právnických osob a 
platby by probíhaly bezhotovostně.
 -tz-

Ubytovny jsou díry na peníze. 
Obce to chtějí změnit

SENÁTOR Jaroslav Zeman a poradkyně Ivana Řápková v Jihlavě prezentovali 
návrhy na změny zákonů, které by omezily zneužívání doplatků na bydlení a kri-
minalitu spojenou s výkupem kovů. Podněty a připomínky ke změnám dávala se-
nátorům i jihlavská radnice. Foto: archiv MMJ

NALEZENÁ kola byla na radnici ve skladu a nikdo se o ně v zákonných lhůtách 
nepřihlásil, propadly tak do majetku města. Většina podobných nálezů končí ve 
šrotu, v tomto případě se ale využití našlo. Foto: archiv MMJ

Ztracená kola slouží na 
dětském dopravním hřišti

Měla skončit ve šrotu, ale nakonec 
se pro ně našlo využití. Jízdní kola, 
která před lety skončila na radnici v 
oddělení ztrát a nálezů, teď poslouží 
dětem na dopravním hřišti při výuce 
dopravní výchovy. 

„Z deseti kol byla v použitelném 
stavu tři. Poopravili jsme je a seřídi-
li, jsou plně funkční a mohou sloužit 
při výuce,“ uvedl cyklokoordinátor 
Pavel Šťastný. Bicykly zástupci radni-
ce předali provozovateli hřiště, které 
funguje při ZŠ Nad Plovárnou. 

„Připomínáme, že pokud někdo přišel 
o kolo, měl by po něm pátrat i na rad-

nici, kde může být uloženo ve skladu 
ztrát a nálezů. K identifi kaci nejlépe 
poslouží fotografi e, doklad s vyznače-
ním čísla rámu a samozřejmě detail-
ní popis kola,“ připomněl vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil. -tz-


