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Město Jihlava má k 28. 2. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.636 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2016

(Dokončení ze str. 1) 

Například roční rezidentská karta 
pro oblast 1 bude levnější o 240 ko-
run, nyní je cena 1.440 korun.

Parkování na „stírací los“  
Novinkou bude stíratelný parkova-

cí lístek, se kterým bude možné par-
kovat na místech určených pro rezi-
denty a předplatitele. 

Pro každou oblast budou vydané 
dva lístky – na dobu 2 hodin a 24 ho-
din. Uživatel na lístku vyznačí datum 
a hodinu použití a umístí jej ve vozi-
dle za přední sklo. 

„Parkovací lístky zavádíme z důvo-
du efektivního využití rezidentských 
a předplatitelských parkovacích míst. 
Přes den bývají volné, s parkovacím líst-
kem na nich budou na krátký čas moci 
postavit vozidla různých servisních ne-
bo sociálních služeb, mohou je využít i 
návštěvy či nájemníci,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora pro oblast do-
pravy Jana Mayerová. 

Stíratelné parkovací lístky budou 
od začátku května k pořízení na po-
kladně odboru dopravy v Tyršově 
ulici, kde si nyní klienti vyřizují par-
kovací karty.

 -tz-

STÍRA CÍ PARKOVACÍ LÍSTEK A CENÍK. Od května bude možné v zónách zaparkovat na stírací parkovací lístek. Na líst-
ku uživatel vyznačí datum a hodinu použití a umístí jej za předním sklem ve vozidle. Lístky jsou vydané na dobu 2 hodin a 24 
hodin, budou vhodné např. pro vozidla různých servisních nebo sociálních služeb, pro návštěvníky nebo nájemníky. Lístky bu-
dou nejpozději od května k zakoupení na pokladně odboru dopravy v Tyršově ulici.

 Repro: archiv MMJ

Parkování v jihlavských zónách ...

V režii Zdravého města Jih-
lavy proběhlo v divadle DIOD 
Fórum mladých aneb Desatero 
problémů města Jihlavy očima 
žáků základních škol. 

Cílem bylo vytipovat top aktivity 
ve městě, desatero problémů města 
z pohledu jihlavské mládeže a pro-
střednictvím pocitové mapy určit, 
kde se jim ve městě nejvíce líbí a 
nelíbí. Své zástupce zde měly míst-
ní základní a střední školy. 

Společné diskuse se zástupci 
města se zúčastnilo více než 90 
žáků a studentů jihlavských škol.

Patronem akce byl náměstek pri-
mátora Radek Popelka. Připomněl 
největší problém formulovaný na 
Fóru mladých z loňského roku – 
nedopalky od cigaret. 

„Pro zvýšení čistoty ve městě je 
třeba, aby každý začal u sebe, své 
rodiny, kamarádů a nepořádek ne-
vytvářel, pak úklid města v režimu, 
který je nastaven, bude dostačující“ 
reagoval Radek Popelka poté, co 
na dotaz, kolik přítomných v sále 
má v rodině alespoň jednoho kuřá-
ka, se přihlásila více než polovina 
účastníků.

U každého z osmi stolů mladí 
diskutovali o akcích, které se jim 
ve městě líbí. Dvě z nich vybrali a 
pak o nich všichni hlasovali.

Top akce/aktivity ve městě 
(každý jeden hlas):

Vysočina fest -               39 hlasů
Zápasy HC Dukla -        8 hlasů
Den dětí -                         6 hlasů
MFDF -                             4 hlasy
Koncert absolventů -     4 hlasy
Čistá Vysočina -              4 hlasy
Masopust -                       3 hlasy
EUROJACK -                  2 hlasy
Sv. Martin -                       2 hlasy
Kulturní akce v CPJ -     2 hlasy
Havíření -                           1 hlas
Půlmaratón -                     1 hlas

Diskuse probíhala též nad problé-
my a náměty na zlepšení ve městě. 
Žáci u tematicky zaměřených stolů 
vybrali dva největší problémy, kte-
ré poté prezentovali všem v sále. 

Témata stolů: 1. Životní prostře-
dí, 2. Zdravý životní styl, 3. Spor-
tovní činnosti a zařízení, 4. Volný 
čas, 5. Kulturní vyžití, 6. Doprava, 
7. Já ve škole, 8. Jak se cítím v Jih-
lavě.

Jednotlivé prezentace byly prolo-
ženy kvízem o jihlavské ZOO.  Kví-
zy byly průběžně vyhodnocovány 
a nejúspěšnější žáci oceněni spo-
lečenskými hrami. Odměnu v po-
době plyšového ježka si odnesli i 

všichni prezentující.
V závěru setkání žáci měli mož-

nost oznámkovat město Jihlavu po-
mocí Pocitové mapy a společného 
hlasování o problémech města.

Své „pocity“ zaznamenávali pří-
tomní do elektronické Pocitové 
mapy pomocí svých „chytrých“ 
telefonů, městských tabletů či no-
tebooku. Aplikace vznikla v rámci 
projektu „Zkvalitnění MA21 v Jih-
lavě“ za fi nanční podpory SFŽP 
ČR.

Z Pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce se mladým lidem líbí v cen-
tru, lokalitě Českého mlýna, City 
Parku a nově opraveném stadionu 
Na Stoupách, do těchto lokalit se 
také chodí bavit a tráví zde volný 
čas (též Horácký stadion a ZOO). 

Naopak jiní se v centru města cítí 
nebezpečně, nelíbí se jim zde a vní-
mají jej jako zanedbané. Podobné 
negativní pocity se objevují ještě u 
lesoparku Heulos či v City Parku.

Problémy popsané na setkání bu-
dou ověřeny  anketou, která probí-
há na jihlavských školách na pře-
lomu března a dubna. Společně 
s anketou dostane jihlavská mládež 
příležitost hlasovat do elektronické 
Pocitové mapy. 

 (Pokračování na str. 3)

U mladých zvítězil Vysočina fest

Jihlava nechce 
přetížené kamiony
V Jihlavě a jejím okolí začne v nej-

bližší době vážení kamionů. Radnice 
se na tom domluvila s Policií České 
republiky. Krajské město Vysočiny 
tím chce omezit ničení městských 
komunikací přetíženými vozidly.

Jihlavou v posledních týdnech pro-
jíždí vyšší množství aut než obvyk-
le z důvodů několika oprav v okolí. 
„Chápeme nutnost objízdných tras přes 
město. Ale nemůžeme tolerovat ničení 
jihlavských silnic přetíženými vozidly. 
Opravy komunikací jsou otázkou de-
sítek a stovek milionů korun z peněz 
města,“ uvedla náměstkyně primáto-
ra pro oblast dopravy Jana Mayero-
vá.

Vážení kamionů začne v nejbližších 
týdnech, jihlavská radnice k tomu 
má policii vytipovat vhodná místa. 

 -tz-


