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Město Jihlava už několik měsíců 
aktivně komunikuje s obcemi sdru-
ženými ve Svazu vodovodů a kanali-
zací (SVAK). Informovanost odpo-
vědných osob v obcích je nadějí na 
posun ve sporu o miliardový vodo-
hospodářský majetek, který vedení 
SVAKu odmítá Jihlavě už několik 
let vydat. Komunikační aktivity 
Jihlavy se nelíbí předsedovi svaz-
ku Romanu Fabešovi, v dopise sta-
rostům svazkových obcí z poloviny 
dubna je označil za volební kampaň 
náměstka jihlavského primátora Ja-
romíra Kaliny.

„Jako obvykle každý rok touto do-
bou (a s větší intenzitou vždy ve vo-
lebním roce) se zástupci města Jihlavy 
snaží v členských obcích Svazku vzbu-
dit strach a paniku upozorňováním 
na jejich údajné stamilionové nároky,“ 
psal starostům Roman Fabeš.

„Vzdělání, znalost, orientace v pro-
blému, informovanost, to je přesně 
to, co nejvíce podlamuje pozice moc-
ných, proto se pan Fabeš tak velmi 
bojí a odvádí pozornost od skutečných 
problémů,“ komentoval vyjádření 
náměstek primátora pro majetek 
Jaromír Kalina, jehož jménem ko-
munikace s obcemi probíhá.

Za jeho aktivity se postavila rada 

města. „Komunikační výstupy ná-
městka Jaromíra Kaliny reprezentují 
postoje Rady města Jihlavy,“ uvedl 
primátor Rudolf Chloupek.

SVAK musí vyplatit Jihlavě 
212 milionů

SVAK proti svým vlastním stano-
vám dodnes Jihlavě nevydal maje-
tek a dluží Jihlavě další stamiliony 
korun z provozování a nájmů. „Vede-
ní SVAKu dostává obce do problémů, 
jejichž rozsah někteří nedohlédnou, 
protože je někdo drží v nevědomosti, 
nebo je navádí jen určitým směrem. 
Proto naše osvěta tolik vadí. Pokud si 
odpovědné osoby v obcích vážnost si-
tuace uvědomí, ptají se, a požadují od 
vedení svazku řešení. Děje se to čím 
dál více. A to si pan Fabeš nepřeje,“ 
dodal náměstek Kalina.

Jihlava průběžně zveřejňuje doku-
menty související s řešením proble-
matiky vypořádání vodohospodář-
ského majetku na webu města zde. 
Posledním zveřejněným dokumen-
tem je rozsudek Okresního soudu v 
Jihlavě, který přiznává Jihlavě nárok 
na vyplacení částky 212,7 milionu 
korun od SVAK Jihlavsko za vybra-
né nájemné. -tz- Oprava střechy knihovny

Kvůli špatnému technickému stavu musí být opravena střecha budovy 
Městské knihovny Jihlava. Stavební práce by měly probíhat od července do 
konce října, provoz městské knihovny však nijak neomezí. Stavbu za více než 
čtyři miliony korun provede firma IS MONT, s. r. o.

„Stávající střešní krytiny vykazují na mnoha místech vady a netěsnosti, navíc 
není položena s dostatečným krytím,“ uvedl náměstek primátora pro oblast re-
alit Radek Popelka.

Nová skladba střešního pláště částečně využije demontované břidlice. Na 
střeše knihovny stavaři demontují stávající plášť z přírodní břidlice, částečně 
vymění dřevěné bednění, provedou lokální opravy dřevěného krovu a kom-
pletní ošetření všech dřevěných prvků. Oprava nemine ani jímací soustavy 
bleskosvodu a úpravu potrubí vzduchotechniky v půdním prostoru. -tz-

Jihlavský magistrát vymění 182 
svítidel na veřejném osvětlení v 
šesti frekventovaných ulicích měs-
ta. Díky více než dvoumilionové 
investici budou do letošního 20. 
listopadu na dalších místech ve 
městě svítidla, která šetří jak pení-
ze, tak energii a životní prostředí.

„Výměna svítidel veřejného osvět-
lení se bude týkat ulic Dvořákova, 
Hradební, Brněnská, Březinova, Na 
Kopci a Romana Havelky,“ sdělil 
Pavel Svoboda z investičního od-
dělení magistrátního odboru roz-
voje města.

Krajské město v noci osvětlu-
je přes sedm tisíc lamp veřejného 
osvětlení, která ročně spotřebují 
přes tři a půl milionu kWh, a ná-
klady na elektrickou energii měs-
to stojí více než sedm milionů ko-
run ročně. Celý systém veřejného 
osvětlení by se měl obměnit v prů-

běhu dalších 20 let.
V Jihlavě se již v minulosti vymě-

nilo 800 úsporných LED svítidel, 
která za rok ušetřila 754 tisíc ko-
run. To odpovídá například 842 
tunám ušetřeného oxidu uhličité-
ho, který se nedostane do ovzduší, 
nebo 368.540 uspořených kWh.

„Jihlava, jako jedno z prvních měst 
po Praze, měla již v roce 2010 LED 
osvětlení na Tolstého ulici. Tehdejší 
cena LED svítidla se pohybovala ko-
lem 20 tisíc korun, což bylo pro měs-
to neakceptovatelné. Pak se podařilo, 
díky pomoci jedné z místních firem, 
zkušebně nainstalovat 26 svítidel 
typu Dolphin, které po ročním pro-
vozu Služby města Jihlavy odkou-
pily za podstatně nižší zůstatkovou 
cenu,“ doplnil Otta Klapka z měst-
ského odboru dopravy, který veřej-
né osvětlení v Jihlavě spravuje.

 -tz-

SVAK považuje informování 
obcí za volební kampaň

Dalších šest ulic bude mít 
úsporná LED svítidla

� Ekonomický odbor
V období letních prázdnin bude 

omezen provoz EO oddělení míst-
ních poplatků. Klienti budou, na 
rozdíl od běžného roku, obslouženi 
pouze v úřední dny - pondělí, středa 
od 8 do 17 hodin a pátek od 8 do 14. 
Ohlašovací povinnost k místnímu 
poplatku lze v neúřední dny splnit 
odevzdáním vyplněného formuláře 
na podatelně úřadu.

� Obecní živnostenský úřad
V době letních prázdnin bude ome-

zen provoz OŽÚ. Bude otevřeno 
pouze v úřední dny - pondělí, středa 
a pátek. Standardně během roku má 
úřad otevřeno i v neúřední dny, úte-
rý a čtvrtek, v době od 8 do 14.

� Správní odbor
- pracoviště Czech POINT a ověřo-

vání v době od 01.07. do 31.08.2018

Pondělí
8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30, 13:00 - 14:00

Středa
8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30, 13:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 12:00, 12:45 - 14:00

- pracoviště EVIDENCE OBY-
VATEL v době od 01.07. do 
31.08.2018

Pondělí
8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Úterý
8:00 - 12:00, 12:45 - 14:00
Středa
8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00, 12:45 - 14:00
Pátek
8:00 - 12:00, 12:45 - 14:00

V aplikaci WebCall můžete využít 
elektronický objednávkový systém.

Kompletní provozní dobu a úřední 
hodiny na Magistrátu města Jihlavy 
najdete na webu města. -tz-

Úpravy a omezení provozní 
doby v letním období

Služby města Jihlavy, s.r.o., které pro-
vozují krytý bazén E. Rošického v Jih-
lavě, oznamují, že z důvodu pravidel-
né technologické odstávky bude do 5. 
srpna bazén mimo provoz.

V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Udělá se 
komplexní údržba a nutné opravy ba-
zénové technologie.

Nejzásadnější úpravou bude demon-

táž ocelové konstrukce v bazénové hale. 
Odstranění vyjde zhruba na 140 tisíc 
korun. Provede se také výměna mezi-
stěn ve sprchách v I. nadpodlaží, výmě-
na vstupních dveří do sportovní haly a 
v sauně. Opraví se minibar v bazénové 
hale a potrubí vzduchotechniky v ku-
želně.  Martin Málek,

 tiskový mluvčí SMJ

Odstávka bazénu E. Rošického 

Každé pondělí od 10 hodin a každý 
čtvrtek od 14 hodin si mohou Jihla-
vané všech věkových kategorií přijít 
zacvičit do parku Skalka k dětskému 
hřišti. Akce Parky v pohybu je pod-
pořena dotací z programu Zdravé 
město Jihlava a nabízí zdarma hodi-
nu pohybu na čerstvém vzduchu, se 
zkušenými instruktorkami.

„První neoficiální zahájení proběhlo 
již 2. července, bylo příjemné počasí, 
a všichni si cvičení moc užili,“ sdělila 

Soňa Krátká ze Zdravého města Jih-
lava.

Parky v pohybu začaly 9. červen-
ce a budou trvat až do 27. září. Cvi-
čícím účastníkům jsou zapůjčeny 
všechny potřebné cvičební pomůc-
ky. „V loňském roce přišli například 
babičky a dědečkové, a to i s vnoučaty, 
která u nich trávila letní prázdniny,“ 
doplnila Soňa Krátká.

Kontakt: parkyvpohybu@szu.cz, 
728 821 617. -tz-

Parky v pohybu zahájila 
rozcvička na Skalce Aktuální výstava Patriot – Jihlava ve fotografii Johanna Haupta, která je 

k vidění v běžně nepřístupných prostorách radnice, se setkala s velkým zá-
jmem veřejnosti. Turistické informační centrum v budově radnice má v pro-
deji také katalog k výstavě.

„Katalog obsahuje řadu výjimečných snímků a informací. Je tak nejen prů-
vodcem a památkou na unikátní výstavu, ale také graficky kvalitně zpraco-
vaným materiálem se zajímavým obsahem, který je hodnotný pro všechny 
milovníky jihlavské historie,“ řekla vedoucí kanceláře primátora Gabriela 
Součková.  

Autory grafické části jsou Jana Petrůjová a Jakub Koumar, zdrojem fotogra-
fií je archiv Muzea Vysočiny Jihlava, grafickou úprava provedla Eva Bystrian-
ská. Katalog je k dostání za 70 korun.

Výstava Patriot - Jihlava ve fotografii Johanna Haupta potrvá do 31. srpna 
2018. -tz-

Katalog unikátní výstavy 
fotografií J. Haupta je ke koupi


