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Aktuality

Náměstek Kalina - co se podařilo...

(Dokončení ze str. 4)
Uvědomil jsem si, jak hluboké bariéry jsme mezi sebou navršili, a oceňuji, že účastníci projevili odvahu
vyslechnout si druhou stranu, že si
uvědomují vážnost dané situace a
chtějí ji řešit.
Spor je komplikovaný tím, že je
vleklý a vyčerpávající. Občané Jihlavy, developeři, investoři podnikající v Jihlavě jsou díky neústupnosti
svazku v roli rukojmích. To je pro
mne asi ten největší faul, kterého
se protistrana dopouští. Příkladem
může být rekonstrukce ulice Telečská.

Doufal jsem, že třeba tento rozměr
může být pro starostu, zastupitele
srozumitelný, vedle dalších nepopiratelných faktů, a dnes i soudních a
správních rozhodnutí.
Docela mne vykolejila argumentace opírající se o názor, že o tom stejně bude rozhodovat Ústavní soud,
či uhození na strunu solidarity, která je dnes jednostranně ve prospěch
svazku a jejího provozovatele. Určitě
budu v komunikaci pokračovat.

Počet náměstků primátora se po
rezignaci náměstkyně Jany Majerové snížil na tři. Je to znát na

Předkupní právo ke stavbě
garáže na pozemku města
Statutární město Jihlava (dále město) vlastní řadu pozemků pod stavbami garáží ve vlastnictví jiných
osob. Dle § 3056 odst. 1) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, platí, že vlastník
pozemku, na němž je zřízena stavba,
která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a
nestala se součástí pozemku ke dni
nabytí účinnosti uvedeného zákona, má ke stavbě předkupní právo, a
vlastník stavby má předkupní právo
k pozemku. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní
právo se nepřihlíží.
Vlastník garáže je tedy povinen,
v případě, že se rozhodne garáž jakýmkoliv způsobem zcizit, přednostně nabídnout tuto stavbu ke
koupi předkupníkovi (Městu). Pravomoc rozhodnout o uplatnění či
neuplatnění předkupního práva ve
prospěch Města náleží Zastupitelstvu města Jihlavy v souladu s ust. §

85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění. Rozhodne-li Zastupitelstvo města Jihlavy, že
předkupní právo neuplatní, je vlastník stavby garáže oprávněn následně
ji převést na třetí subjekt, v případě
využití předkupního práva však má
za povinnost uzavřít kupní smlouvu
s Městem.
Nastane-li však případ, že vlastník
stavbu garáže převede na třetí subjekt, aniž by splnil povinnost přednostně nabídnout odkup předmětné
stavby garáže Městu, využije Město,
kromě svého práva domáhat se splnění povinnosti na prodávajícím, i
právo domáhat se přímo na nabyvateli, který stavbu garáže koupil, aby
mu ji za příslušnou úplatu převedl,
přičemž příslušnou úplatou se rozumí cena, kterou za garáž nabyvatel
zaplatil. 
Jaromír Kalina,
náměstek primátora
a majetkový odbor magistrátu

Zahájení jarního provozu
jihlavské tržnice

Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pultů, kterých je na náměstí
umístěných celkem čtrnáct. Trhovci mohou prodávat zemědělské produkty, květiny, potraviny, řemeslné a rukodělné výrobky.
Zájem trhovců o prodejní místa bude, jako každý rok, úzce souviset s aktuálním počasím. Trhovci již od začátku jara prodávají kytky řezané, ale i
v květináčích, sazenice salátu, paprik, okurek a další produkty. Prodávaný
sortiment se většinou týká sezónních hospodářských přebytků. V letních
měsících se jedná především o ovoce a zeleninu.
Na místě je mobilní umývárna pro prodávající, která bude zároveň
sloužit i pro nakupující, takže je možnost si třeba opláchnout zakoupené zboží.
Dalším zázemím je dřevěný stánek správce tržnice, který bude řídit prodej, vybírat poplatky a kontrolovat oprávnění i podmínky prodeje. Dále je
tržnice vybavena kontrolní váhou na převážení koupeného zboží.
Ukončení provozu tržnice je naplánováno až po Památce zesnulých, na
3. 11. 2018.

Provozní doba:
pondělí – pátek – 6.00 – 17.00 hodin
sobota – zavřeno

(v případě zájmů trhovců možnost otevření od 6.00 – 12.00 hodin)

neděle - zavřeno

Martin Málek,
tiskový mluvčí SMJ

množství úkolů?
Ovlivňuje to tvorbu strategických dokumentů a chybí v tuto chvíli v představenstvu DPMJ. Situaci s ostatními
kolegy více méně zvládáme.
Jihlava prožívá složité dopravní
období. Překvapilo vás něco po
uzavření Brněnského mostu, s čím
jste nepočítali?
Minulý čtvrtek na TK po radě
města jsem na závěr konstatoval, že
nepadl žádný dotaz od novinářů na
téma dopravní situace po uzavření
Brněnského mostu.
I to svědčí o tom, že příprava opat-

ření a jejich prověření v praxi jsou
účinná. Patří za to poděkovat všem,
kteří se na nich podíleli a v ostrém
provozu je zvládají.
Ukazuje se, že některá řešení by
mohla mít i trvalý charakter. Poděkování patří i občanům, kteří v Jihlavě žijí, nebo do ní dojíždějí. Přistoupili k tomu velmi odpovědně. Kromě
dvou karambolů na ulici Okružní a
většího zdržení na několika frekventovaných místech v době dopravních
špiček nedochází ke kolapsům nebo
závažnějším zácpám. Doufám, že nás
mine zkouška v podobě kolapsu na
„tranzitní silnici“ D1.

Kniha o nemovitých
památkách je opět k dispozici
Publikaci lze zakoupit 		
v Turistickém informačním
centru za 550 korun

Úspěšná publikace Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy je opět
v prodeji v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 1,
a to za 550 korun. Nových 300 kusů

knihy radnice musela dotisknout
pouhých pár měsíců po jejím vydání, které proběhlo na konci listopadu
loňského roku.
Publikace mapuje drobné nemovité památky na území Velké Jihlavy, je
rozdělena do 8 kapitol, označených
písmeny, každá z kapitol se věnuje
konkrétnímu typu památek. Celkem
je v knize popsáno 358 míst.
-tz-

KNIHU o drobných nemovitých památkách můžete opět zakoupit v TIC magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Pořadatelům kulturních
a sportovních akcí
Podklady pro kalendář kulturních a sportovních akcí
červen – září 2018

Statutární město Jihlava i letos
vydá souhrnný kalendář kulturních a
sportovních akcí konaných v období
červen – září 2018 na území města
Jihlavy. Tištěný program akcí je určen nejen pro občany našeho města,
ale zároveň i návštěvníkům Jihlavy v
období turistické sezóny.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu vyzývá všechny
pořadatele kulturních a sportovních
akcí, konaných v uvedeném období,
k zaslání písemných podkladů, a to
do 6. května 2018, na adresu: Magistrát města Jihlavy, Turistické informační centrum – Marcela Medová,

Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava,
nebo elektronicky na adresu: Marcela.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme
o dodržení termínu z důvodu zadání
do tisku.
V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce,
hodinu a místo konání, přesný název
pořadatele, výši vstupného. Pokud
budete organizovat více akcí v daném období, uveďte je posloupně a
dle jednotlivých měsíců.
Věříme, že tato tiskovina přispěje,
stejně jako již po mnoho předešlých
let, k ucelenému přehledu kulturních a sportovních akcí konaných v
našem městě.
Mgr. Tomáš Koukal,
vedoucí odboru

