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Registrované 
partnerství

Už 11 let mohou v České republice 
osoby stejného pohlaví uzavírat tzv. 
registrovaná partnerství. To jim při-
znává určitá práva a povinnosti. Více 
než čtvrtina všech partnerství, a nej-
více v ČR, se jako obvykle uzavřela v 
Praze, naopak nejméně partnerství 
se uzavřelo na Vysočině. Jihlavský 
magistrát je jediným místem v Kraji 
Vysočina, kde se lidé stejného pohla-
ví mohou nechat do ofi ciálního part-
nerství zaregistrovat. -tz-

Do jihlavských škol 
půjde 5,3 tisíce dětí

Školní rok letos začne 4. září. Do 
jihlavských základních škol nastoupí 
celkem 5.287 žáků. Z toho 659 žáč-
ků do prvních tříd a 90 žáků do pří-
pravných tříd. 

Do mateřských škol nastoupí cel-
kem 1.788 dětí, z toho 554 dětí při-
jde do mateřinek poprvé.  -tz-

Omluva autorovi
V minulém čísle byl pod článkem 

Co dělat s teroristou ve škole? uve-
dený jako autor Mgr. Tomáš Koukal, 
vedoucí OŠKT. Autorem textu však 
byl Mgr. Eduard Krainer ze spolku 
PRESAFE. Oběma pánům, i čtená-
řům, se omlouváme. -lm-

Parkování návštěv 
nebo servisních 
vozidel v zónách

I na místech určených pro rezi-
denty a předplatitele v zónách, resp. 
oblastech, je možné parkovat. Stačí 
k tomu stíratelný parkovací lístek, 
který je možné zakoupit na odbo-
ru dopravy jihlavského magistrátu. 
Parkovací lístek je vhodný například 
pro vozidla různých servisních nebo 
sociálních služeb, mohou jej využít 
i návštěvy či nájemníci.

Pro každou oblast jsou vydány 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 radnice zavedla i 
z důvodu efektivnějšího využití re-
zidentských a předplatitelských par-
kovacích míst. Ta bývají přes den 
neobsazená, s parkovacím lístkem je 
možné volná místa využít.

Stíratelné parkovací lístky jsou 
k pořízení na pokladně odboru do-
pravy v Tyršově ulici, kde si nyní kli-
enti vyřizují parkovací karty. -lm-

Kurzy pro pečující 
v Jihlavě

Diakonie ČCE pořádá  v Jihlavě 
cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. 
Je určen laickým pečujícím, stara-
jícím se o seniory.  Kurzy se konají  
ve Farním sboru ČCE, Vrchlického 
1, Jihlava. Od 20.9. do 14.10.2017, 
informace a přihlášky na www.pecu-
jdoma.cz, nebo na tel. 603 167 540.

 -tz-

Úpravy nezbytné pro konání ext-
raligových zápasů se podařilo usku-
tečnit v rekordním čase. Odborná 
komise nejvyšší soutěže požadovala 
například zázemí pro antidopingo-
vou kontrolu, ošetřovnu a lepší záze-
mí pro hosty. 

„Prostory pro hostující týmy byly v 
opravdu špatném stavu. Nyní jsou šat-
ny po kompletní rekonstrukci, už není 
ostudou sem hosty vzít,“ poznamenal 
náměstek primátora Radek Popelka, 
který dohlíží na správu městských 
realit. Součástí oprav byla také so-
ciální zařízení jak pro hráče, tak pro 

veřejnost. 
„Z mého pohledu bylo vše uděláno i 

nad rámec požadavků. Je to velice dob-
rá práce. Kabiny splňují prostorově i 
komfortem vyšší standard extraligy,“ 
sdělil ředitel Tipsport extraligy led-
ního hokeje Josef Řezníček po li-
cenčním řízení.

Dalším požadavkem bylo vybudová-
ní zázemí pro videorozhodčí. Kvalitou 
obrazové aparatury nyní stadion napl-
ňuje nejnovější požadavky soutěže. 

Celkem vyšly opravy a instalace 
nových technologií asi na osm mili-
onů korun.  -tz-

V ulici Farní byla provedena nová 
dlážděná vozovka a chodníky. 

Na ul. Sokolovská byl vyfrézován 
a nově položen asfaltový koberec v 
místech lokálních poruch. Dále po-
kračovaly opravy menších povrcho-
vých poruch ve vybraných ulicích 
technologií asfaltové emulze (patch-
matic). 

V podzimních měsících bude ná-
sledovat oprava komunikace v ul. 
Lipová - vyfrézování stávajícího po-
vrchu a položení nového asfaltové-
ho souvrství. V ulici Údolní bude 
stávající nezpevněný povrch vozov-
ky nahrazen vozovkou se živičným 
krytem. V místní části Popice bude 
opravena komunikace vedoucí k vo-
dárně. 

V sídlišti byl předlážděn chodník 
podél mateřské školky mezi domy 
Březinova 103 -108, včetně bočních 
větví. Dále byl předlážděn a rozšířen 
chodník podél domu Březinova 125. 
Opravy chodníků, vozovek a zpevně-
ných ploch v sídlišti Březinky budou 
pokračovat i příští rok. 

Radnice postupně řeší špatný stav 
zpevněných ploch, které neprošly 
revitalizací v letech 2014 – 2015. 
V ul. Leoše Janáčka bylo oprave-
no schodiště a přilehlý chodník. Na 
Křižovatce Dvořákova-Benešova-Hra-
dební-Žižkova byly zahájeny práce 
na bezbariérové úpravě posledního 

Opravy komunikací, chodníků a 
zastávek MHD v Jihlavě

chybějícího nároží. U Domu zdraví 
byly bezbariérově upraveny chodní-
ky podél ul. U Cvičiště, a započala 
rekonstrukce chodníku před Domo-
vem mládeže na ul. Žižkova. V září 
budou zahájeny práce na předláždě-
ní a bezbariérových úpravách na síd-
lišti Za Prachárnou.

V rámci bezbariérových úprav a re-
konstrukcí zastávek byly dokončeny 
rekonstrukce zastávek Poliklinika 
(ve směru z centra) a U hřbitova (na 
ul. U Cvičiště). Dále probíhala re-
konstrukce zastávky Na Helenínské 
ve směru do centra, a zahájeny byly 

práce na přemístění zastávky Do-
pravní podnik na ul. Brtnická v obou 
směrech. Všechny rekonstruované 
zastávky jsou vybaveny speciálními 
nájezdovými obrubníky, které umož-
ňují najetí dopravního prostředku 
až k nástupní hraně. Samozřejmostí 
jsou i prvky pro nevidomé. Povrch 
vozovky zastávek je nově zřizován 
z betonové desky, která nejlépe čelí 
namáhání brzdících dopravních 
prostředků MHD. Pouze na zastáv-
ce U Hřbitova byl povrch proveden 
z asfaltovaného souvrství, z důvodu 
kolize s inženýrskými sítěmi.  -tz-

O PRÁZDNINÁCH se opravil mimo další také chodník a zastávka na sídlišti 
Březinova. Foto: Lubomír Maštera

Horácký stadion je připravený 
na hokejovou extraligu

NOVÉ zařízení pro videorozhodčí převedl mluvčí klubu HC Dukla Jihlava Zde-
něk Drla.  Foto: archiv MMJ

Rozšíření placení 
parkovného 

pomocí karty
Služby města Jihlavy (SMJ) roz-

šířily způsob placení parkovného u 
vybraných parkovacích automatů v 
Jihlavě.

„Konkrétně se jedná o pět parkova-
cích automatů v centru města Jihla-
vy. Čtyři automaty  na Masarykově 
náměstí se pouze upravily, automat 
na Jakubském náměstí byl vyměněn 
kompletně celý. U upravených auto-
matů došlo k výměně základní desky, 
barevného displeje, mincovní jednot-
ky, tiskárny, příslušné kabeláže, a ke 
kontaktnímu a bezkontaktnímu pla-
tebnímu řešení. Řidiči, kteří budou 
parkovat v městské památkové re-
zervaci, tak mohou ode dneška platit 
platební kartou. Nadále mohou platit 
parkovné mincemi a pomocí SMS,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

Pravidla pro řidiče jsou přesně 
stanovena. Instrukce naleznou pří-
mo na displeji parkovacího automa-
tu. Placená parkoviště v Jihlavě jsou 
rozdělena do tří zón dle hodinové 
sazby - na třicet, dvacet a deset ko-
run českých za hodinu. Rozšíření 
této nové služby pro řidiče parku-
jící na placených parkovištích stálo 
535 000 korun českých a uhradila je 
městská společnost SMJ.

„Věříme, že tato nová možnost pla-
cení parkovného ještě více zkvalitní 
a usnadní platbu nejen místním ři-
dičům, ale i  přijíždějícím návštěvní-
kům města Jihlavy,“ doplnil Málek.
 -lm-


