
duben

PIETNÍ AKT
Kladení květin u památníku 

E. Plocka
v úterý 4. dubna v 11.30 
na Masarykově náměstí

FÓRUM ZDRA VÉHO 
MĚSTA

Veřejná beseda
-10 top akcí

-10 top problémů
-Pocitová mapa 

ve čtvrtek 6. dubna v 16.30
DIOD Jihlava.

FOTBAL HVĚZD 
fotbalové utkání vedení města 

a populárních osobností
v sobotu 8. dubna od 15.00
Sportovní hala nad bazénem 

na ul. E. Rošického 6.

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v úterý 11. dubna od 13.00
v zasedací místnosti 

magistrátu.
Jednání je přenášeno on-line 

na webu města.

OSLAVY VELIKONOC
v sobotu 15. dubna

(Více na str. 14)

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ
Veřejné plánovací setkání
Přijďte společně vytvořit 

zadání pro práci architektů na 
nové podobě náměstí!

V úterý 18. dubna 17 - 20 
divadlo DIOD

(Více na straně 3)

DEN ZEMĚ
ve středu 19. dubna

(Více na str. 12)

Jednodušší vymezení parkova-
cích oblastí, výhodnější dlou-
hodobé karty, snazší parkování 
pro služby a návštěvy, adresné 
přidělování rezidentských karet. 

Od května začne v Jihlavě platit 
upravený režim parkování v cent-
ru města a jeho okolí. Od května 
se současné parkovací zóny A, B a 
částečně C sjednotí do „oblasti 1“, 
která zahrnuje celé historické cent-
rum města. Držitelé karet A, B a C 
budou moci parkovat v celé oblasti 
1. Část parkovací zóny C a zóny D1 
a D2 (Srázná, U Pivovaru) se spojí 
do „oblasti 2“. 

Parkovací karty už jen pro 
majitele vozidel

Vydané karty není nutné měnit, je 
možné je používat až do doby uply-
nutí jejich platnosti. Pro nové kar-
ty si všichni žadatelé budou muset 
přijít nejen s občanským průkazem, 
ale především s velkým technickým 
průkazem vozidla, ve kterém bude 

žadatel uveden také jako vlastník 
nebo provozovatel. 

Nebude-li žadatel v technickém 
průkazu uveden, musí doložit práv-
ní vztah k vozidlu např. potvrzením 
zaměstnavatele o soukromém užívá-
ní služebního vozidla, leasingovou 
smlouvou apod. „Řada držitelů má 
parkovací kartu pořízenou například 
na osoby, které v patřičné zóně žijí, 
ale nemají vozidlo. Opatření by mělo 
přispět k redukci počtu vydaných rezi-
dentských parkovacích karet,“ vysvět-
luje vedoucí odboru dopravy Ján 
Tinka.

Parkovací karty budou nově vysta-
vovány pouze na registrační značku, 
zruší se tedy možnost „Dle použité-
ho vozidla“.

Levnější parkování
Nově je stanovena platnost par-

kovacích karet na tři, šest a dva-
náct měsíců. Parkovací karty s delší 
dobou platnosti budou výhodnější. 

 (Pokračování na str. 2)

Parkování v jihlavských 
zónách od května jinak

Odpověď Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko:

KULATÝ STŮL 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Diskuze se zástupci města
v pondělí 24. dubna 17 – 19 

hod., divadlo DIOD

ČARODĚJNICE
v neděli 30. dubna

(Více na str. 20)

V únorovém vydání časopisu Novi-
ny jihlavské radnice byl publikován 
článek „Jihlava je o krok blíže ke své-
mu vodárenskému majetku za 350 
miliónů.“ Tento článek však obsaho-
val nepravdivé tvrzení, dotýkající se 
jména a dobré pověsti Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko a Vodá-
renské akciové společnosti o ceně 
vodného a stočného a o rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství (MZ).

Předně zdůrazňujeme, že cena 
vodného a stočného není 97,33 
Kč/ 1000 l, ale 92,51 Kč /1000 l, a 
to včetně DPH. Nepatří tak k nej-
vyšším cenám ani v kraji Vysočina, 
natož v České republice. Dále člá-

nek informuje o údajném rozhodnu-
tí MZ, kterým MZ rozhodlo ve dvou 
výrocích o: 

1. Zrušení provozování majetku s 
právem hospodaření pro VAS.

2. Provozování pro smluvního part-
nera SM Jihlava u majetku s právem 
hospodaření města. Žádné takové 
rozhodnutí MZ však nebylo vydáno.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

V únorovém vydání NJR jsme chyb-
ně uvedli cenu vody. Správně je 92,51 
Kč. Vydaná rozhodnutí se týkají Kraje 
Vysočina, nikoli Ministerstva zeměděl-
ství. Za chyby se všem omlouváme.

 Redakce NJR

JIHLAVA se připravuje na revitalizaci svého centra. Vedení města v rámci příprav pořádá setkání s občany pro zapracování 
jejich podnětů. S projektem budou občané seznámeni na webu města a v dalších připravovaných akcích.

 Foto: archiv MMJ


