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Zoologická zahrada v Jihlavě opět 
potvrdila, že je nejvýznamnějším 
turistickým cílem na Vysočině. 

Za rok 2014 zavítalo do zoo přesně 
285.558 návštěvníků. To je o 10.573 
více než za rok 2013. Nejúspěšnější-
mi měsíci jsou tradičně červenec a 
srpen, které tvoří skoro polovinu z 
celkového počtu návštěvníků. 

A co rekordní výsledek ovlivnilo? 
Největší význam mělo příznivé po-
časí – mírná zima, brzký nástup jara, 
příjemné letní dny a teplý podzim. 

Přispěly i nové druhy pozoruhod-
ných zvířat (např. pekari Wagnerův, 
kasuár přilbový, voduška abok, oví-
ječ skvrnitý a další) a nejrůznější ak-
ce pořádané pro návštěvníky. 

V neposlední řadě rekord pod-
pořilo i environmentální centrum 
PodpoVRCH, které se díky svým 
vzdělávacím programům stalo pra-
videlným zpestřením výuky mnoha 
škol.

„Za celý tým pracovníků Zoo Jihla-
va musím sdělit naši radost z výsledku 
návštěvnosti. Všichni se snažíme, aby 
se tu lidem líbilo, a to, že se k nám vra-
cí, je pro nás známkou dobrého směřo-
vání našeho úsilí. Těší nás, že můžeme 
pomoci nejen k záchraně ohrožených 
druhů, ale i podporou cestovního ru-
chu na Vysočině,“ sdělila s úsměvem 
na tváři z čerstvě zasněžené zoolo-
gické zahrady její ředitelka Eliška 
Kubíková.                                    -lm, tz-

Jihlavská zoo  se stala 
magnetem turistů na Vysočině

V uplynulém měsíci zpracova-
la  Městská policie Jihlava celkem 
2.786 událostí. Z uvedeného počtu 
se 372 záznamů týkalo zákroků pro-
ti bezdomovcům. Ve 213 případech 
byla provedena kontrola podávání 
alkoholu mladistvým osobám. V 
309 případech se na městskou polici 
obrátili občané s oznámením nebo 
žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 772 přestupků. Při 
kontrolní činnosti byly zadrženy tři 
osoby, po kterých Policie ČR vyhlási-
la celostátní pátrání.  Současně bylo 
policii oznámeno osm podezření ze 
spáchání trestné činnosti. Městská 
policie zpracovala 31 přestupků 
proti majetku, obvykle se jedná o 
drobné krádeže v obchodech. Ve 
spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 48 kontrol černých 
pasažérů. 

Ve třech případech strážníci při 
obchůzkové činnosti zadrželi a 
následně předali policii osoby, po 

kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátraní. Na základě místní znalosti 
řešili strážníci v centru města Jihlavy 
řidiče, o kterém věděli, že nevlastní 
řidičské oprávnění. 

Na linku tísňového volání se obrátil 
muž s oznámením, že při stěhování 
bytu nalezl zajištěný ruční granát. 
Bezprostředně po přijetí oznámení 
se na místo dostavila hlídka městské 
policie a granát převzala. Ten byl ih-
ned předán Policii ČR.  

Pomocí využití kamerového sys-
tému byla na ulici Znojemská před 
City Parkem spatřena osoba, která 
vbíhala do vozovky před projíždějící 
vozidla. Jednalo se o podnapilého 
muže hledajícího hlavní vlakové 
nádraží. Přítel ženy s epileptickým 
záchvatem v ulici Komenského zavo-
lal na linku tísňového volání a žádal 
o pomoc. Strážníci se ihned dostavili 
na místo, kde ženě poskytli první 
pomoc a následně ji předali do péče 
přivolané rychlé záchranné službě. 

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP Jihlava

Při stěhování nalezl granát
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Česká pošta se rozhodla zrekon-
struovat hlavní jihlavskou pobočku 
na Masarykově náměstí, a tím vytvo-
řit příjemnější prostředí, ve kterém 
mohou její návštěvníci využívat širo-
ké spektrum všech služeb.

Rekonstrukce pošty proběhne ve 
dvou etapách a měla by co nejmé-
ně zkomplikovat obsluhu klientů, k 
omezení otevírací doby nedojde. 

V první etapě, která bude zaháje-
na 26. 1. 2015, proběhne přestavba 
části pošty přímo naproti hlavních 
dveří, kde v tuto chvíli byla umístě-
na obchodní přepážka, která dozná 
příjemné změny. Po dokončení prv-
ní fáze rekonstrukce bude od konce 
února 2015 navazovat druhá etapa 

a proměny se dočká hlavní hala pro 
veřejnost. 

Při rekonstrukci hlavní haly obslu-
hu klientů zajistíme na nově vznik-
lém pracovišti v přízemí pošty z prv-
ní etapy přestavby, kde bude zajištěn 
příjem a výdej především balíkových 
zásilek, a zároveň na provizorních 
přepážkových pracovištích zřízených 
dočasně pro tuto příležitost v 1. pat-
ře pošty. 

Klienti mohou využít služeb poš-
ty na našich ostatních městských 
pobočkách v Horním Kosově, na 
Březinkách nebo v ulici Erbenova a 
Havlíčkova. Rekonstrukce by měla 
být dokončena do 90 dnů od zaháje-
ní. -tz-

Pošta projde rekonstrukcí, 
provoz nebude omezen

Ekonomický odbor magistrátu 
města Jihlavy upozorňuje občany, 
kteří bydlí v pronajatých bytech a 
zaplatili vlastníkovi bytu poplatek za 
komunální odpad, že tím nesplnili 
svoji povinnost vůči městu.

Poplatek za svoz odpadu městu 
hradí totiž osoba přihlášená k trvalé-
mu pobytu, případně cizinec přihlá-
šený k dlouhodobému přechodné-
mu pobytu, a to i v případě, že bydlí 
právě v pronajatém bytě. „Osoba je 
pak vedena jako dlužník a město po 
něm ze zákona musí požadovat úhra-
du poplatku,“ vysvětluje vedoucí eko-
nomického odboru magistrátu měs-
ta Jihlavy Jan Jaroš s tím, že takových 
případů už odbor řešil celou řadu.

Majitelé nemovitostí mají také svo-
je povinnosti, vlastníci bytů, ve kte-

rých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, mají povinnost hradit 
poplatek ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu, tj. část-
ku 680 Kč pro rok 2015. „Často se 
setkáváme s tím, že vlastník bytu tuto 
povinnost přenáší na nájemníka, ten 
se pak mylně domnívá, že má poplatek 
městu uhrazen. Tímto přístupem ně-
kterých vlastníků bytů se stává, že ob-
čan může platit poplatek za komunál-
ní odpad dvakrát,“ doplňuje vedoucí 
odboru Jan Jaroš.

Jak dvojímu placení poplatku pře-
dejít? „Nájemník by si měl s majitelem 
bytu vyjednat a do smlouvy uvést, co je 
v částce nájemného zahrnuto. Poplatek 
za svoz odpadu musí mít občan vyře-
šen s městem,“ uvádí vedoucí ekono-
mického odboru Jan Jaroš. -tz-

Neplaťte dvakrát poplatek 
za svoz odpadu

Rada města Jihlavy
z vo l i l a :

členem představenstva ob-  
chodní společnosti Jihlavské 
vodovody a kanalizace a.s.
Vratislava Výborného, Davida Be-
ke, Jaromíra Kalinu, Miroslava To-
mance 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Jihlavské vodovody a 
kanalizace a.s.
Jiřího Dvořáčka, Zdeňka Geista, 
Karla Voldána, Jiřího Vohralíka, 
Radka Popelku

členem představenstva obchodní  
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a.s.
Františka Zelníčka, Jaroslava Vy-
mazala, Antonína Holuba, Petra 
Kristýnka 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a.s.
Karla Vybírala, Lenku Rokosovou, 
Vladimíra Hinka, Petra Piáčka, Pe-
tra Kopřivu

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti SLUŽBY MĚSTA 
JIHLAVY s.r.o.
Vratislava Výborného, Ivo Přibyla, 
Evu Krpálkovou, Josefa Kodeta, 
Milana Koláře 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Správa městských 
lesů Jihlava, s.r.o.
Rudolfa Chloupka, Radka Blechu, 
Jaroslava Huňáčka, Josefa Holej-
šovského, Vladislava Hodače

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s.r.o. 
Janu Novákovou Hotařovou, Ro-
mana Křivánka, Štěpána Pojera, 
Pavlu Radovou, Evžena Zámka

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. 

Radní města rozdělili funkce
Stanislavu Prokešovou, Bohumila 
Nováka, Petra Laštovičku, Zdeňka 
Geista, Jaromíra Kalinu

Rada města dále 
d o p o r u č i l a :

valné hromadě obchodní společ- 
nosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, 
s.r.o. zvolit tyto zástupce města 
Jihlavy v dozorčí radě obchodní 
společnosti:
Martin Hyský, Jaroslav Vymazal, 
Milan Horký

valné hromadě obchodní společ- 
nosti FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s. zvolit tyto zástupce města 
Jihlavy v dozorčí radě:
Vratislav Výborný, Jroslav Vymazal

valné hromadě obchodní spo- 
lečnosti TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s. zvolit tyto zástupce 
města Jihlavy v představenstvu 
obchodní společnosti:
Rudolf Chloupek, Jaroslav Vyma-
zal, Jan Sedlák, Jana Vítů

valné hromadě obchodní spo- 
lečnosti TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s. zvolit tyto zástupce 
města Jihlavy v dozorčí radě 
obchodní společnosti: 
Stanislava Prokešová, Jan Procház-
ka. -lm-

Rada města Jihlavy delegovala své 
zástupce do těchto komisí: 
Dopravní komise:  J. Vymazal
Komise pro informatiku:  J.Kalina
Komise pro zahraniční spolupráci: 
V. Výborný
Komise životního prostředí:              
R. Chloupek
Kulturní komise: K. Koubová
Legislativní komise: V. Výborný
Majetková komise: J. Kalina
Regionální komise: V. Výborný
Školská komise: J. Nováková Hota-
řová -lm-

Zástupci
 v komisích


