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Město Jihlava má k 31. 12. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.613 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinec 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – ÚNOR 2015

Zdraví mladých lidí, snižování 
škod způsobených alkoholem a 
drogami a zdravé životní podmínky. 
To jsou priority Zdravotního plánu 
města pro roky 2015 – 2017. 

K aktualizaci zdravotního plánu 
se sešli noví členové Komise Pro-
jektu Zdravé město (PZM) a místní 
Agendy 21 (MA21) a zástupci 
Kraje Vysočina, Krajská hygienická 
stanice, Zdravá škola ZŠ Březinova 
a další. Impulzem byla nová Ana-
lýza Zdravotního stavu obyvatel 
města Jihlavy. 

„Stanovení priorit by v praxi mělo 
přinést podporu města aktivitám v 
jednotlivých oblastech. Už při pro-
jednávání přicházely od přítomných 
první návrhy, např. rozvíjet preven-
tivní výchovně vzdělávací programy 
pomocí divadla a arteterapie, pří-
prava programů podle zadání na-
příklad na téma šikany, kouření či 
rasismu. Zazněly například také pod-

něty na vydání vyhlášky o zákazu 
konzumace alkoholu na veřejnosti 
nebo podpoře výuky sebeobrany,“ řekl 
primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

V příštích týdnech bude ke zvole-
ným cílům probíhat diskuse orga-
nizací a institucí spolupracujících 
na aktivitách Zdravotního plánu. 
„Bude to revize stávajících aktivit a 
partnerů, případně rozšíření o nová 
témata a aktivity,“ uvedla Soňa 
Krátká, koordinátorka Zdravého 
města Jihlava. Aktualizovaný Zdra-
votní plán na příští tři roky bude 
předložen zastupitelům města ke 
schválení.

Více informací je možno nalézt na 
webu PZM a MA21 – www.jihlava/
zdravemesto-Aktuality.

V uplynulém období 2012 – 2014 
byly prioritami podpora zdravějšího 
životního stylu a zvyšování kvality 
životního prostředí ve městě.
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Jihlava se zaměří na zdraví mladých

ZDRA VÁ mládež, zdravé podmínky, ne alkoholu a drogám – takové jsou cíle 
Zdravotního plánu města, které aktualizovali na poradě členové Komise Projektu 
Zdravé město.                                                                                       Foto: archiv MMJ

Od začátku roku v Jihlavě platí 
vyhláška, která zakazuje hazard. 
V provozu mohou zůstat už jen ta 
zařízení, u kterých ve správním 
řízení ještě nebylo rozhodnuto o 
ukončení provozu. 

Úředníci jihlavského magistrátu v 
provozovnách zahájili sérii kontrol 
dodržování vyhlášky a možnosti ne-
legálně umístěných kvízomatů či ji-
ných nepovolených zařízení. 

„Kontroly proběhly v prvních třech 
provozovnách, porušení vyhlášky jsme 
nezaznamenali,“ uvedl vedoucí eko-
nomického odboru jihlavského ma-
gistrátu Jan Jaroš s tím, že nepravi-
delně budou kontroly probíhat celý 
rok. Kontroly probíhají za asistence 
městské policie. 

Za porušení zákonných povin-
ností a za nelegální provozování pří-
strojů jsou sankce pro právnické i 
fyzické osoby v rozmezí od 50.000 
do 10.000.000 korun. Postižen může 
být jak provozovatel, tak dozorující 
osoba v herně.

Jihlava reguluje hazard už několik 
let. Nejprve se podařilo zastavit pro-
voz tzv. výherních hracích přístrojů 

(VHP), které povoloval magistrát. 
Následoval však rozmach interak-
tivních videoloterijních terminálů 
(IVT), sofi stikovanějších hazard-
ních zařízení, jejichž provoz povo-
luje ministerstvo fi nancí. Až po ně-
kolika letech dostaly obce pravomoc 
regulovat i tato zařízení.

Například v letech 2010 a 2011 
bylo v Jihlavě povoleno bezmála 900 
zařízení, na počátku roku 2013 bylo 
v Jihlavě 507 zařízení a v prosinci 
2013 bylo 455 zařízení a 6 VHP. V 
Jihlavě je aktuálně povolených 403 
zařízení (IVT). 

V současné době zahajuje Minis-
terstvo fi nancí správní řízení s pro-
vozovateli těchto zařízení. „Vzhle-
dem k zdržovací taktice provozovatelů, 
kterou někteří zřejmě zvolí, nejsme 
schopni s určitostí sdělit, kdy v Jihlavě 
nebude jediný přístroj tohoto typu. 
Jedná se např. o IVT, hry v kostky, ru-
lety, lokální loterijní systém a podobně. 
Dřívější typ zařízení (VHP) už v Jih-
lavě není žádný“. 

Příjem města z provozu hazardu 
byl např. v roce 2014 asi 31 milionů 
korun.                                                   -tz-

Jihlavský magistrát 
kontroluje zákaz hazardu

Dotační program je systémem fi -
nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k napl-
ňování cílů Zdravého města a MA21 
dílčí akcí, aktivitou, programem 
apod., a to na základě zpracovaného 
projektu. 

Pro rok 2015 byla na tento dotační 
program vyčleněna částka 200.000 
Kč (výše dotace na projekt činí 
20.000 Kč).

Rada města Jihlavy schválila dne 
14. 1. 2015 usnesením č. 34/15-RM 
aktualizovaná Pravidla statutárního 
města Jihlavy pro poskytování do-

tací v rámci Projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 a současně 
schválila usnesením č. 35/15-RM 
vyhlášení 1. výzvy k podání žádostí 
na související aktivity realizované 
v období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 
2015. 

Termín pro doručení žádostí je 
od 2. 2. do 27. 2. 2015 do 14.00 
hod. 

Více informací k dotačnímu pro-
gramu Zdravého města naleznete na 
odkazu www.jihlava.cz/zdravemesto. 

Gabriela Součková
asistentka koordinátorky 

PZM a MA21

Dotační program Zdravého 
města disponuje 200 tisíci

Zima je obdobím vegetačního klidu a zároveň časem pro provedení 
potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. Od ledna do března 
bude probíhat kácení postupně na několika místech ve městě.  

V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, budou realizovány 
náhradní výsadby. 

Stromy ke kácení se vybírají na základě vlastních šetření úřadu, výstupů z 
inventarizace zeleně, nebo na základě podnětů veřejnosti. 

Město, stejně jako každý vlastník stromu, musí mít podle zákona vyřízené 
povolení ke kácení dřevin od orgánu ochrany přírody u stromů s obvodem 
větším než 80 cm ve výšce 130 cm. 

Pěstební probírky a kácení většího rozsahu: 
· sídliště Dolina,  
· 17. listopadu - první fáze obnovy stromořadí,
· Mahlerova, tř. Legionářů - částečná obnova stromořadí,
· ul. Kosovská,
· poslední část sídliště Březinova.

Aktuálně probíhající a plánované kácení v Jihlavě:
· části města Hr. Dvory, Heroltice, Popice, Antonínův Důl,  
· Demlova, Březinova, Na Kopci,
· Polenská, J. z Poděbrad, Havlíčkova, Kollárova, 
 Smrčenská, Pávovská, 8. března,
· E. Rošického, Jiráskova, Tylova, Královský vršek, Lesnov,
· Žižkova, U Pivovaru, Seifertova, U Hřbitova, Ztracená.
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Kácení stromů v období 
vegetačního klidu

Za vysvědčení 
do Zoo Jihlava 

Do neděle 1. února připravila jih-
lavská zoo pro všechny žáky a stu-
denty akci „Za vysvědčení do Zoo 
Jihlava“. 

V tyto dny budou mít všichni, 
kdo na pokladně předloží svoje ak-
tuální vysvědčení (případně jeho 
opis) se samými jedničkami, vstup 
do zoo zdarma. 

Ostatní, kteří budou mít horší 
známky, budou moci využít pade-
sátiprocentní slevy, takže místo 40,- 
Kč zaplatí jenom 20,- Kč. 

U dětí mladších 10 let je nutný do-
provod rodičů.  -tz-


