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Na Fóru Zdravého města Jihlavy, 
které proběhlo 27. května 2014, 
byly veřejností naformulovány 
největší problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané. Celkem bylo sesta-
veno 17 problémů. 

Všech 17 témat, o kterých se násled-
ně hlasovalo v anketě, bylo zapraco-
váno do tzv. Plánu zdraví a kvality 
života, kde jsou uvedena konkrétní 
opatření, a aktivity, které město v da-
né oblasti podniká či plánuje. Vý-
sledky ankety potvrdily výběr 8 TOP 
problémů. Níže uvádíme stav jejich 
řešení.

Zlepšit komunikaci vedení úřadu 1. 
a radnice s občany

Město Jihlava realizuje osmým rokem 
Projekt Zdravé město a místní Agenda 
21. V rámci aktivit pořádáme každo-
roční diskuzní veřejná fóra, besedy, 
kulaté stoly, ankety a řadu osvětových 
kampaní, kdy mají Jihlavané možnost 
vyjádřit své názory a připomínky. Le-
tos byla spuštěna nová podoba webo-
vých stránek Zdravého města Jihlavy 
www.jihlava.cz/zdravemesto. 

U rozvojových aktivit, které mají 
vliv na významnou skupinu obyvatel, 
pořádá město jejich veřejná projedná-
ní (návrh strategického plánu rozvoje, 
elektronické připomínkování územ-
ního plánu – tzv. PUPík, revitalizace 
sídlišť apod.).

V letošním roce byly spuštěny we-
bové stránky www.odpadyjihlava.cz 
a emailová adresa tridime.odpad@
jihlava-city.cz, kam lze zasílat jakéko-
liv podněty a dotazy, týkající se od-
padového hospodářství. Dále byla 
spuštěna elektronická aplikace Kniha 
hříchů, pro možnost hlášení černých 
skládek.

V realizaci je projekt Formulářové 
řešení pro občany. Jedná se o převod 
papírových formulářů do elektronic-
ké podoby, kdy před odesláním sys-
tém automaticky zkon troluje správ-
nost vyplnění. Občan vyplní formulář 
v pohodlí domova a  elektronicky ho 
odešle na úřad. Při vyplňování bude 
veden nápovědou přímo ve formulá-
ři. Občanům se tím ušetří čas, a kon-
trolou správnosti vyplnění se zároveň 
sníží chybovost. Formuláře procesně 
doplní a podpoří vybrané činnosti, 
vykonávané mimo stávající IS sta-
tutárního města Jihlavy, případně je 
provedena také účelová integrace díl-
čích formulářů s příslušně upravený-
mi aplikacemi. Projekt bude spuštěn 
v roce 2015.

V rámci Projektu Zdravé město 
chceme do budoucna využívat no-
vých způsobů komunikace, jako jsou 
ankety na webu města či facebooku, 
workshopy k aktuálním tématům, ve-
řejná projednávání či plánovací setká-
ní na řešeném místě, dle konkrétního 
projektu (v parku, na sídlišti apod.).

Plošné třídění bioodpadu2. 
V současné době je zaveden pilotní 

projekt nádobového sběru bioodpa-
du v místních částech Zborná a Pá-
vov. Pokud budou v rozpočtu schvále-
ny fi nanční prostředky, bude od roku 
2015 zaveden dle zájmu i v dalších 
místních částech, a současně i v jed-
né části Jihlavy se smíšeným typem 
zástavby, konkrétně v lokalitě Na 

Slunci. Dle fi nančních možností bude 
postupně zaváděn nádobový sběr bio-
odpadu v celém městě.

Současně s pilotním projektem 
pokračuje prodej dotovaných kom-
postérů obyvatelům Jihlavy. Po úspěš-
né první vlně, kdy bylo prodáno 500 
kompostérů, nyní již ve druhé vlně 
bylo opět prodáno více než 350 ks 
kompostérů.

Od 1. 7. 2014 mají Jihlavané mož-
nost přihlásit se do „Programu zod-
povědného nakládání s odpady“ 
města Jihlavy. Registrační formulář je 
k dispozici na Magistrátu města Jih-
lavy na ekonomickém odboru, nebo 
na odboru životního prostředí. Po-
kud poplatník splní povinnosti dané 
„Programem“ v roce 2014, bude mu 
přiznána úleva na poplatku na rok 
2015. Výše úlevy na poplatku odpoví-
dá nákladům, které město vynakládá 
na svoz separovaného odpadu, tedy 
65 Kč na poplatníka a rok. Nárok na 
úlevu mají všichni členové domác-
nosti, kteří mají jednoho společného 
zástupce. Více informací najdete na 
www.odpadyjihlava.cz. 

Více veřejných sportovišť 3. 
(bezplatný přístup)

Odbor rozvoje města a odbor sprá-
vy realit v současné době zajišťují pro-
jektové dokumentace na modernizaci 
sportovních hřišť v lokalitách Staré 
Hory – ul. Červené Domky, ulice SK 
Neumanna, ul. Leoše Janáčka. V pří-
padě schválení fi nančních prostředků 
se projekty budou realizovat v roce 
2015. Všechna veřejná sportoviště ve 
správě OSR jsou přístupná stále. Nej-
později začátkem roku 2015 bude ho-
tová projektová dokumentace na rea-
lizaci sportovního hřiště v Heleníně, 
na pozemku p. č. 68. Nyní je zpraco-
váván dendrologický posudek, na je-
hož základě bude určen rozsah hřiště 
a míra kácení zeleně.

Pokud jde o školní hřiště, přístupné 
je pouze v ZŠ Nad Plovárnou. Ostatní 
školní hřiště jsou zavřená. Obecně lze 
říci, že školní hřiště, která nebyla do-
posud rekonstruována, jsou přístupná 
veřejnosti bez omezení. Tam, kde byla 
hřiště rekonstruována, bylo bohužel 
nutné zavést určitý režim, z důvodu 
velké devastace. Je ale možné si hřiště 
po dohodě se školou pronajmout. 

V realizaci je projekt Sportovně-re-
laxační centrum Český mlýn, který 
zahrnuje vybudování páteřní cyklos-
tezky s napojením a zokruhováním 
na stávající stezku podél ulice Roma-
na Havelky, dráhu a okruh pro in-line 
bruslení, stezky pro pěší, travnatou 
plochu pro míčové hry, dětské hřiště 
a rozsáhlý skatepark.

V realizaci je projekt Regenerace 
veřejných prostranství v MPR Jihlava 
– I. etapa, v rámci kterého se budu-
je dětské hřiště na parkánu směrem 
z ulice Hluboká, které bude osazeno 
herními a naučnými prvky (jako je 
broukoviště a hmyzí hotel).

V rámci projektu Revitalizace síd-
lišť na území města Jihlavy – ul. 
Březinova, Na Kopci, Demlova, 
bude revitalizováno několik dětských 
hřišť a vybudováno nové sportovní 
hřiště, čítající dva kurty na volejbal 
a tenis.

V roce 2015 se budou realizovat pro-
jekty Revitalizace sídlišť na území 

města Jihlavy – Královský vršek II. 
etapa a ulice Jarní. V jejich rámci bu-
dou revitalizována dvě dětská hřiště.

Vytvořit systém sociálního 4. 
bydlení

Schválený Strategický plán rozvo-
je statutárního města Jihlavy do roku 
2020 počítá s opatřením Vznik zaří-
zení sociálních služeb v Jihlavě. Jed-
ná se o podporu vytipovaných posky-
tovatelů sociálních služeb, jmenovitě 
také sociálních (startovacích) bytů.

Jihlava bez heren5. 
Zastupitelstvo města Jihlavy se na 

svém zasedání dne 14. prosince 2011 
usneslo vydat obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2011 o zákazu provozo-
vání loterií a jiných podobných her, 
podle které je zakázáno provozovat 
sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), 
l), m) a n), loterie a jiné podobné hry 
podle § 2 písm. j) a loterie a jiné po-
dobné hry podle § 50 odst. 3 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, na celém území sta-
tutárního města Jihlavy. Tato vyhláška 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012.

Dle přechodného ustanovení této 
vyhlášky se tato nevztahuje na povo-
lení k provozování loterií a podobných 
her podle § 2 písm. i) a j) a podle § 50 
odst. 3 zákona o loteriích a jiných po-
dobných hrách do 31. 12. 2014. Po-
volení k provozování loterií a jiných 
podobných her, vydaná před dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky, zanikají ve 
lhůtě stanovené v povolení.

Podle této vyhlášky tedy povolení 
k provozování loterií a jiných podob-
ných her podle § 2 odst. e), g), l), m) 
a n) zákona o loteriích a jiných podob-
ných hrách, vydaná přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, zanikají ve lhů-
tě stanovené v povolení. Na povolení 
k provozování loterií a jiných podob-
ných her podle § 2 písm. i), j) a podle 
§ 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění vyhlášky 
účinném před 1. 1. 2012, se tato vy-
hláška nevztahuje do 31. 12. 2014.

Ke konci roku 2011 bylo městem Jih-
lava vydáno 14 povolení na 22 ks vý-
herních hracích přístrojů (dále VHP). 
Ministerstvo fi nancí ČR (dále MF) vy-
dalo povolení na 866 hazardních pří-
strojů (interaktivní videoloterní termi-
nály, rulety, hry v kostky apod.). 

V současné době již neexistují žád-
ná povolení vydaná městem Jihlava. 
Údaje o počtech přístrojů povolených 
MF nemáme k dispozici. Počet zaří-
zení však postupně klesá. 

Počet VHP ve městě Jihlavě je nulo-
vý (povolovalo město Jihlava).

Počet zařízení polovaných MF (vi-
deoloterní terminály, rulety atd.) na 
území města Jihlavy:
Rok 2013  stav k 30. 4. 507
 stav k 30. 6. 492
 stav k 30. 9. 485
 stav k 31. 12. 454
Rok 2014 stav k 30. 4. 441
 stav k 30. 6. 429

Vyhláška č. 4/2011 zakazuje provo-
zování hazardu v Jihlavě, ale na pří-
stroje povolené MF se zákaz vztahuje 
až od 1. 1. 2015. K tomuto datu bude 
o přístrojích povolených MF zaháje-

no MF správní řízení, provozovatelé 
téměř vždy podají odvolání, poté je 
podán rozklad, o kterém jedná rozkla-
dová komise, a na základě rozhodnutí 
této komise je vydáno konečné roz-
hodnutí MF. V praxi to znamená, že 
provozování zařízení povolených MF 
bude ukončováno postupně. 

Jeslová péče (rozšíření)6. 
Dětské jesle již nejsou zdravotnic-

kým, ale ani školským zařízením, 
a v současné době nespadají ani pod 
Ministerstvo zdravotnictví, ani pod 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy. Jesle jsou zařízením města. 
Stát v současné době dětské jes-
le vůbec fi nančně nepodporuje. 
O případném rozšíření jeslí by rozho-
dovalo zastupitelstvo města, ovšem 
je to otázka nákladů (nejen investiční 
náklady na zřízení, ale zejména pro-
vozní náklady). Výnosy z úhrady za 
jeslovou péči zhruba pokryjí provoz-
ní náklady jeslí. Mzdové náklady jsou 
tak výhradně hrazeny z rozpočtu měs-
ta a činí zhruba 8.000 – 10.000 Kč na 
jedno dítě měsíčně. Také případné 
investiční náklady (opravy zařízení 
apod.) jsou hrazeny pouze z rozpočtu 
města.

Současná kapacita jeslí je plně vy-
užita. Pokud jde o nutnost rozšíření 
jeslové péče, lze vycházet z demogra-
fi ckého vývoje počtu narozených dě-
tí v Jihlavě, který má v současné době 
klesající trend, což dokládá i počet 
neuspokojených žádostí o přijetí dí-
těte do dětských jeslí (2013 – 30 dětí, 
2014 – 23 dětí).

Provozní výdaje v roce 2013 činily 
916.816 Kč, náklady na mzdové pro-
středky činily 3.028.945 Kč. Na rok 
2014 jsou plánovány provozní výdaje ve 
výši 2.059.000 Kč a náklady na mzdové 
prostředky ve výši 3.090.000 Kč.

MHD7. 
Schválený Strategický plán rozvo-

je statutárního města Jihlavy počítá 
s následujícími opatřeními:

Preference MHD
V rámci projektu dojde k zavedení 

systému, který v provozu upřednost-
ňuje vozidla MHD. Systém sledu-
je hustotu provozu, pohyb vozidel 
MHD a dálkově upravuje průjezd 
světelně řízenými křižovatkami a pře-
chody. Realizací projektu se zvýší 
atraktivita MHD a kvalita poskyto-
vaných přepravních služeb. Projekt 
má dále pozitivní dopady na kvalitu 
ovzduší. 

Do konce roku 2014 proběhne výbě-
rové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace pro stavební preferenci 
MHD, cyklistické a pěší dopravy v kři-
žovatce Hradební – Brněnská. Cílem 
je preferovat jiné druhy dopravy než 
individuální automobilovou dopravu 
a zlepšit propustnost křižovatky, která 
je v současné době řízena jedním z nej-
modernějších řadičů v ČR.

Rozšiřování trolejového vedení 
v Jihlavě

Hlavním investičním záměrem bu-
de zasíťování dopravního terminálu 
– městské nádraží Jihlava, a s tím vyžá-
daná úprava navazujících tratí, spojená 
s celkovou změnou linkového vedení 
hromadné dopravy v Jihlavě. 

TOP problémy města a jejich řešení

(Pokračování na str. 19)


