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Aktuality

Nekupujte domy podle líbivých obrázků
U nových domů chybí parkovací místa, zeleň nebo zastávky MHD

Při nákupu nových 		
nemovitostí buďte		
obezřetní, doporučuje
jihlavská radnice.

Ne vždy je skutečnost taková, jako
na atraktivních obrázcích z nabídek
realitních kanceláří a developerů.
Ty zákazníkům někdy nepravdivě
slibují věci, které údajně mají dohodnuty s radnicí.
Hořké chvíle pak přichází, když
majitelé nových nemovitosti zjišťují, že na nejbližší zastávku MHD
musí chodit po okraji frekventované silnice, před domem je nedostatek parkovacích míst, nebo chybí

chodníky.
Developer při stavbě sídliště
nebo rodinných či bytových domů
jedná, za jakých podmínek Město po ukončení výstavby přebere infrastrukturu. „Vždy se k tomu
uzavírá plánovací smlouva, kterou
schvaluje zastupitelstvo, v té jsou stanoveny podmínky, jako třeba právě
vybudování osvětlení, chodníků, stanovišť na tříděný odpad a podobně,“
uvedl náměstek primátora pro oblast rozvoje města Vratislav Výborný.
Několikrát v minulosti se tak stalo,
že Město projekt nemohlo převzít,

Osm týdnů blokového čištění
začne na konci března
Blokové čištění bude v Jihlavě zahájeno v pondělí 26. března a potrvá až
do 31. května. Masarykovo náměstí a
přilehlé ulice budou čištěny v sobotu
7. a v neděli 8. dubna.
Území města s příměstskými obcemi je rozděleno do sedmi úseků a

Změna v radě
a zastupitelstvu

Ing. Dalibor
Pituch (ANO).
Náměstkyně primátora Ing. Jana
Mayerová, Ph.D. (ANO) rezignovala na funkci členky Zastupitelstva
města Jihlavy. V Zastupitelstvu města Jihlavy ji nahradil Ing. Dalibor Pituch (ANO).
Na její místo v Radě města Jihlavy
byl zastupitelstvem zvolen zastupitel
MUDr. Zdeněk Faltus (ANO).
Místo náměstka/náměstkyně primátora zůstane do konce volebního období neobsazeno, dohled nad
resorty Jany Mayerové si rozdělili
ostatní členové vedení města.  -tz-

Vyšší dotace
Zdravého města

Podpora Projektu Zdravého města
a místní Agendy 21 bude letos vyšší.
Maximální částka na jeden projekt
může být až 30 tisíc korun, což je o
10 tisíc více než loni. Celkem má
Jihlava na tento účel alokovaných
400 tisíc, což je o 100 tisíc více, než
v předchozím roce. „Doufáme, že se
povede zejména u dlouhodobých projektů rozšířit aktivity, počty účastníků,
a celkově navýšit kvalitu pořádaných
akcí,“ uvedla Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21. Více informací
a prezentace na webu:www.jihlava.
cz/zdravemesto
-tz-

protože investor nesplnil podmínky. „Do nově vybudované ulice se třeba nevejde vůz na svoz odpadu, zelené
plochy se nedají udržovat standardní
technikou, chybí chodníky, je problém
převzít veřejné osvětlení a podobně,“
vzpomněl Vratislav Výborný.
Problémem pro radnici je skutečnost, že se proti takovému postupu
nemůže bránit. „Jediná cesta je takovou infrastrukturu od developera
nepřevzít. V konečném důsledku tím
ale trpí občan, který si svoje povinnosti plní, ale nedostává patřičný servis.
Lampy v ulici se tedy nakonec rozsvítí, a odpad „nějak“ vyveze. Radnice je
v tomto problému mezi pověstnými
mlýnskými kameny,“ povzdechl si
Vratislav Výborný.

Vybírat raději podle dokumentace, než podle obrázků
„Líbivé vizualizace někdy lze snad považovat až za klamavou reklamu. Skutečný
projekt, který jde na stavební úřad, nemívá
s předchozí vizualizací mnoho společného,“ míní náměstek primátora pro úsek
územního plánování R. Popelka.
„Můžeme pouze apelovat na veřejnost, aby svoji životní investici opravdu
dobře promyslela. Zájemci by se měli
podívat do plánů na stavebním úřadě,
poradit se s odborníky, a nekupovat na
základě obrázku nebo reklamních sloganů o blízkosti centra či přírody, ale
podívat se do projektů hlouběji, a zjistit, jestli jim dům nebo byt a všechno
kolem skutečně vyhovuje,“ řekl Radek
Popelka.
-tz-

Moderní veřejné osvětlení

předpoklad doby trvání jarního úklidu je osm týdnů.
Úklid samostatných chodníků na
sídlištích a v pěších zónách začne na
některých místech už před zahájením blokového čištění, a to v závislosti na počasí, rovněž tak některé
komunikace budou čištěny v předstihu.
Jednotlivé úseky budou označeny
přenosným dopravním značením na
základě Stanovení o dopravním značení. Dopravní značky budou umisťovány na jednotlivé úseky 8 dní předem. Plán blokového čistění města
najdete na webu města.
-tz-

Trolejbusová
linka E
změněna
Od začátku března došlo k avizované změně trasy trolejbusové linky E.
V pracovních dnech všechny spoje končí na zastávce Masarykovo
náměstí horní, namísto stávajícího
ukončení u Domu kultury. V opačném směru budou začínat taktéž na
zastávce Masarykovo náměstí, horní.
O víkendech dochází naopak ke
zkrácení trasy, a vynechán bude úsek
Dopravní podnik - Masarykovo náměstí. Na úkor tohoto zkrácení ale
došlo k výraznému zvýšení počtu
spojů o víkendech. Nový jízdní řád
byl připraven na základě připomínek velkých zaměstnavatelů ve Starých Horách, a byl také konzultován
s osadním výborem ve Starých Horách.
Kompletní jízdní řád linky E je zveřejněn na webových stránkách DP
Jihlava v sekci „změny jízdních řádů“
a v celostátním informačním systému jízdních řádů (IDOS).
Dopravní podnik města Jihlavy se
omlouvá cestujícím za zpoždění proti původně plánovanému termínu v
polovině ledna. Ke zpoždění došlo
z důvodu zdržení prací při výstavbě
nové trolejbusové smyčky na Masarykově náměstí.
-tz-

JIHLAVA hodlá postupně obměnit systém veřejného osvětlení.

Foto: Jakub Koumar
Jihlavu v noci osvětluje přes sedm nové lampy za rok ušetří 754.000
tisíc lamp veřejného osvětlení.
korun, což se rovná 368.540 uspoRočně spotřebují přes tři a půl řených kWh, a také 842 tunám oximilionu kWh, roční náklady tak du uhličitého, který se nedostane
město vyjdou na více než sedm do ovzduší.
milionů korun. Nová LED svítidla
Poslední akcí byla výměna 116
s autonomní regulací výkonu do- lamp veřejného osvětlení v ulici
káží ušetřit až 65 procent původní Okružní, s podporou z Programu
spotřeby.
EFEKT Ministerstva průmyslu a
Krajské město nahradilo již více obchodu. Celý systém veřejného
než 800 výbojkových svítidel za ta osvětlení by se měl obměnit v průúspornější, a mění se další. Městu běhu dalších 20 let. 
-tz-

Aplikace vyhledá místa hrobů

Den co den přicházejí místní i zahraničí návštěvníci na jihlavské hřbitovy a hledají místa posledního odpočinku svých předků a přátel.
Ještě donedávna byl jedinou cestou
k informacím dotaz u správce hřbitova, který vyhledal potřebné záznamy
v pečlivě vedených knihách. Nyní je
možné zesnulé hledat přes počítač,
nebo telefon, prostřednictvím nové
aplikace na webu města Jihlavy na
adrese www.jihlava.cz/hrbitovy.
Aplikace slouží široké veřejnosti k
pohotovému, pohodlnému a přesnému dohledávání zemřelých, nebo
k doplnění kompletních informací

o rodinných hrobových místech. K
vyhledávání je možné využít jméno a příjmení pohřbeného, rok jeho
narození či úmrtí, hrob je možné vyhledávat i podle majitele, nebo podle
čísla hrobového místa. Hledané místo se zobrazí na přehledné interaktivní mapě hřbitova.
Evidence je zpracovaná pro ústřední hřbitov a hřbitov Kalvárii, čítá necelých 10 tisíc hrobů a přes 27 tisíc
pohřbených. Do budoucna radnice
uvažuje službu rozšířit o evidenci
další dvou jihlavských pohřebišť – židovského hřbitova a urnového háje v
areálu krematoria.
-tz-

