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Město Jihlava má k 31. 12. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.660 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2016

Primátor 
poděkoval

V půli ledna pozval primátor Ru-
dolf Chloupek zástupce organiza-
cí, jejichž projekty byly v loňském 
roce fi nančně podpořeny z rozpočtu 
Zdravé město Jihlava. Cílem setkání 
bylo poděkovat za spolupráci a in-
formovat o změnách na letošní rok, 
podle nichž mohou opět do konce 
února podat žádost o dotaci na rok 
2017. Úspěšným realizátorům pri-
mátor Chloupek předal certifi kát za 
spolupráci se Zdravým městem Jih-
lavou. 

 -lm-

První letošní 
novorozenec 

Prvním letos narozeným občán-
kem města Jihlavy je Natálie Adamo-
vá, která přišla na svět  1. ledna 2017 
ve 12.31 hodin (3.100 g, 49 cm). S 
ohledem na to, že nemocnice měla 
zákaz návštěv, zástupci města Jihlavy 
poblahopřáli a předali dary dítěti a 
rodičům později. 
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Lokální topeniště 
škodí ovzduší

Podle zjištění Českého hydrome-
teorologického ústavu (ČHMÚ) je 
Vysočina jeden z nejčistějších regi-
onů ČR, pokud se týká ovzduší.  V 
Jihlavě se na výsledcích měření po-
depisuje také městská doprava, dob-
ře si vede velký průmyslový znečis-
ťovatel, fi rma Kronospan. Pravidelné 
měření ovzduší fi nancuje Kraj Vyso-
čina.
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Magistrátní 
vymahač dluhů

Již dva roky působí na magistrá-
tě vymahač dluhů. Nevyhrožuje a 
nezastrašuje, ale jedná s dlužníky 
o způsobu úhrady dluhu. Informu-
je, upomíná, pomáhá při sestavení 
splátkového kalendáře. Za dva roky 
svého působení dokázal vymoci dlu-
hy ve výši 900 tisíc korun. Jen dluhy 
za svoz komunálního odpadu činily 
v roce 2016 pro Jihlavu skoro 12 mi-
lionů korun.
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Na adrese www.jihlava.cz od za-
čátku února najdete nový web 
města Jihlavy. Zcela se změnil jeho 
vzhled i struktura. 

„Weby měst musí unést obrovské 
množství požadavků, které jsou na ně 
kladeny. Snahou bylo najít co nejjed-
nodušší, přehledné a intuitivní řešení. 
Změnám předcházel i průzkum poža-
davků uživatelů,“ představuje nové 
stránky náměstek primátora pro ob-
last informatiky Jaromír Kalina. 

Nový jihlavský web odpovídá sou-
časným technologickým a designo-
vým trendům. 

„Responzivní design umožňuje plno-
hodnotné zobrazování a funkčnost na 
různých zařízeních - na různě velkých 
monitorech počítačů a notebooků, i na 
tabletech či mobilních telefonech,“ říká 

vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek.

Dodavatel webu, společnost Web-
house, vytvořil novou informační 
architekturu, podle níž jsou všechny 
informace na webu řazeny. 

„Nabídka témat by měla pokrýt vět-
šinu požadavků, s nimiž uživatelé na 
stránky přicházejí. Analýzy například 
ukazují, že návštěvníci webu se dale-
ko častěji zajímají o to, jak si vyřídit 
občanský průkaz, než o úřední desku. 
Podle toho je web postaven,“ uvádí 
technický ředitel fi rmy Vít Savický. 

Redakční systém jihlavského webu 
eviduje více než 26 tisíc dokumentů 
a přes osm tisíc fotografi í.

Nový web Jihlavy nadále zajišťuje 
služby, které jeho návštěvníci už běž-
ně využívají, jako je např. rezervace 

času na vyřízení dokladů nebo infor-
mace o stavu jejich vyřízení. 

Dostupnější jsou nyní například in-
formace o událostech v kulturním a 
sportovním kalendáři, přístupy k na-
bídkám poledních menu jihlavských 
restaurací, nebo aktuálně informace 
o lyžařských stopách v okolí města. 

Soudobým požadavkům odpovídá 
i design webu z dílny grafi čky Evy 
Bystrianské. 

„Dávno pryč jsou doby blikajících 
objektů a přehuštěných stránek. Tren-
dem je úspornost, přehlednost, vkus. 
To nový design skvěle splňuje. Jsem si 
jist, že se návštěvníci na novém webu 
Jihlavy rychle zorientují a budou s jeho 
užíváním spokojeni,“ dodává náměs-
tek primátora Jaromír Kalina.
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Jihlava má nové webové stránky

NOVÝ jihlavský web odpovídá současným technologickým a designovým trendům. Dodavatel webu, společnost Webhouse,
vytvořil novou informační architekturu, podle níž jsou všechny informace na webu řazeny. 

 Repro: archiv MMJ

Nejvyšší představitelé šesti statutárních měst 
se v lednu setkali v Jihlavě. 

Při setkání v režii Svazu města a obcí české 
republiky vydali Společné stanovisko politic-
kých představitelů statutárních měst - nositelů 
integrovaných plánů rozvoje území. Nešlo jen o 
slova chvály.

Města například vyjádřila znepokojení nad 
procesem při vyhlašování výzev, nejednotnost 
postupu jednotlivých řídicích orgánů, rozdíl-
nost lhůt pro posouzení výzev, rozdílnost a až 
protichůdnost ve zpracování připomínek byť 
formálního charakteru. 

V textu určenému pro Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj zaznívá, že prodlevy v přípravě i při 
zahájení a kvůli měnícím se podmínkám v ně-
kterých oblastech povedou k neúspěchu někte-
rých projektů. 

Představitelé statutárních měst v textu opako-
vaně apelují na ministerstvo, aby zajistilo jasné 
metodické prostředí a jednotný postup řídicích 
orgánů vzhledem k integrovaným nástrojům. 
Města stále více při řízení integrovaných stra-
tegií narážejí na odlišné výklady ze strany růz-
ných operačních programů. 

 -tz-

Šest primátorů jednalo v Jihlavě

PRIMÁTOR Rudolf Chloupek (druhý zleva) v Jihlavě přivítal nej-
vyšší zástupce Karlových Varů, Liberce, Mladé Boleslavi, Zlína a Čes-
kých Budějovic.  
 Foto: archiv MMJ


