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Návštěvníci webových stránek měs-
ta Jihlavy se u kontaktů na úředníky 
již nedohledají barevných puntíků, 
které upozorňovaly na stav jejich pří-
tomnosti na úřadě. Podle Úřadu pro 
ochranu osobních údajů je ukazatel 
přítomnosti v barevném odlišení ne-
důvodným zásahem do práv zaměst-
nanců na ochranu jejich osobního a 
soukromého života.

„Magistrát města nechtěl občany 
připravit o tuto výhodu. Po zrušení 
informování o přítomnosti úřední-
ků na webu úřadu Kraje Vysočina a 
na některých dalších úřadech, jsme se 
rozhodli poslat na Úřad pro ochranu 
osobních údajů dotaz, zdali je toto 
opatření nezbytné,“ doplnil Evžen 
Zámek.

„V odpovědi na dotaz magistrátu 
Úřad pro ochranu osobních údajů uve-
dl, že zveřejňování informací o přítom-
nosti zaměstnanců na pracovišti je po-
rušením obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, které může být spojeno 
s předvídatelnou sankcí,“ doplnila Ilo-
na Dechtěrenková, pověřenkyně pro 
ochranu osobních údajů z útvaru in-
terního auditu a kontroly jihlavského 
magistrátu.

Na webových stránkách města Jih-
lavy jsou v současné době k dispozi-
ci pouze základní osobní a kontaktní 
údaje na zaměstnance úřadu. -tz-

Na webu města 
nenajdete 

přítomnost úředníků

Pronájem nebytových prostor
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 

586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry 

výběrovým řízením formou dražby dne 10. 10. 2018 
s uzávěrkou žádostí dne 8. 10. 2018 do 17.00 hod.

pronajmout nebytové prostory: �
• č. 1361/9 v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 

51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, mini-
mální roční nájemné činí (po slevě) 70.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, minimální roční ná-
jemné činí (po slevě) 150.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 75.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimální roční ná-
jemné činí (po slevě) 105.000 Kč 

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, 

býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální roční nájemné činí (po slevě) 95.000 
Kč 

• ve 2. NP domu Matky Boží 36 v Jihlavě, 50 m2, býv. 
kancelář ČMSS a.s., minimální roční nájemné činí 
52.700 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33 m2, 
býv. prodejna potravin a občerstvení, minimální roční 
nájemné činí 75.438 Kč 

Bližší informace jsou k dispozici  
na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 632,  

příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města 
Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit nebo vý-
běrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení ne-
mají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.  -tz-

STUDENTI A KANTOŘI Gymná-
zia Jihlava prošli 19. září Jihlavou. 

Průvod zahájil oslavu nadcháze-
jícího stého výročí založení českého 
gymnázia v Jihlavě. 

Za zvuku pochodové hudby v podá-
ní dechového orchestru TUTTI ZUŠ 
Jihlava aktéři průvodu vytvořili živé 
obrazy na dvoře Krajského úřadu a 
před magistrátem. 

Oslavy vyvrcholí velkou akcí v září 
2019. Vedení gymnázia v té souvis-
losti oslovilo na webu školy bývalé 
absolventy, aby se do příprav zapo-
jili.  Foto: Jiří Varhaník 

Gymnázium začalo slavit stovku

Devátý díl auditu udržitelné-
ho rozvoje se zabývá sociálním 
prostředím. Je to oblast, která se 
bezprostředně dotýká každého 
občana v jeho každodenním ži-
votě. 

Město Jihlava v rámci samostat-
né i přenesené působnosti ve svém 
správním obvodu pečuje o vytvá-
ření podmínek pro rozvoj sociál-
ní péče pro uspokojování potřeb 
svých občanů.

Jihlava vytváří podmínky pro op-
timální zajištění potřeb všech sku-
pin obyvatel na svém území. Z to-
hoto důvodu se město již od roku 
2005 zapojilo do procesu komunit-
ního plánování. 

Komunitní plán je významný do-
kument, jehož cílem je poskytnout 
přehled o základní síti sociálních 
služeb a nastavit funkčnost celého 
systému sociálních služeb takovým 
způsobem, aby město Jihlava dis-
ponovalo kvalitními a dostupný-
mi sociálními službami pro nejširší 
okruh obyvatel. 

Komunitní plán sociálních služeb 
přispívá ke zvyšování efektivity in-
vestovaných finančních prostřed-
ků, neboť ty mohou být vynakládá-
ny jen na takové služby, které jsou 
potřebné.

Neziskové organizace
Na území města je v současné 

době vytvořena kvalitní funkční 
síť sociálních služeb pro pomoc při 
odstraňování existujících bariér, 
které brání různým skupinám oby-
vatel v účasti na plnohodnotném 
životě a zapojení se do společnos-
ti. Za tímto účelem město Jihlava 
dlouhodobě a systémově podpo-
ruje nestátní neziskové organizace 
působící na jeho území v sociální 
oblasti, a zároveň zřizuje tři pří-
spěvkové organizace, které posky-
tují sociální služby občanům: Do-
mov pro seniory Jihlava – Lesnov, 
Denní a týdenní stacionář Jihlava, 
a Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava.

Sociální bydlení
Jihlava se rovněž intenzivně vě-

nuje problematice sociálního a do-
stupného bydlení, přičemž se sna-
ží čerpat zkušenosti a informace z 
různých zdrojů a zapojovat do ře-
šení problematiky sociálního byd-
lení i další subjekty. V roce 2018 
byla při Komisi pro neziskovou a 
sociální oblast zřízena pracovní 
skupina zabývající se tématem so-
ciálního bydlení v Jihlavě, do které 
byli nominováni členové Komise 
pro neziskovou a sociální oblast a 

zástupci vybraných odborů Magis-
trátu města Jihlavy, Krajské poboč-
ky Úřadu práce a nestátních nezis-
kových organizací. Cílem pracovní 
skupiny bylo vytvoření koncepce 
rozvoje sociálního bydlení ve měs-
tě Jihlava a návrh způsobu a formy 
zapojení místních aktérů do pro-
blematiky rozvoje sociálního byd-
lení.

Týden sociálních služeb
Město Jihlava se intenzivně věnu-

je rozšíření povědomí občanů o so-
ciální oblasti tak, aby v případě po-
třeby věděli o možnosti pomoci ze 
strany sociálních služeb. Z tohoto 
důvodu již několik let organizačně 
zajišťuje pořádání týdne sociálních 
služeb na svém území. V rámci to-
hoto týdne je možné seznámit se se 
službami, které poskytují příspěv-
kové organizace zřizované městem 
a další městem podporované nestát-
ní neziskové organizace působící v 
sociální oblasti na území Jihlavy.

Programy prevence
Město Jihlava pravidelně vytváří 

a zavádí programy prevence a zmír-
ňování chudoby. V rozpočtu má 
stabilně vyčleněné rezervy pro pod-
poru občanů v případě nenadálého 
neštěstí. Disponuje byty zvláštního 

Audit udržitelného rozvoje – Sociální prostředí
určení a byty pro osoby v nepřízni-
vé sociální nebo životní situaci spo-
jené se ztrátou bydlení nebo nevy-
hovujícím bydlením. Dlouhodobě 
spolupracuje se státními i nestátní-
mi subjekty v oblasti podpory byd-
lení a zvyšování sociální a finanční 
gramotnosti obyvatel.

Město dbá na zajišťování rovného 
přístupu k veřejným službám pro 
všechny skupiny obyvatel a aktivně 
spolupracuje v této oblasti s pest-
rou škálou organizací. Pravidelně 
jsou podporovány programy zamě-
řené do různých oblastí a organiza-
ce poskytující podporu specifickým 
skupinám obyvatel. Město Jihlava 
zřizuje školy a školská zařízení, kte-
rá integrují děti s různými formami 
postižení. Město věnuje pozornost 
specifickým skupinám obyvatel, 
které se nachází v obtížných život-
ních situacích a poskytuje jim účin-
nou pomoc vedoucí ke snižování 
sociálních nerovností.

Město Jihlava se systematicky sna-
ží přispívat ke zvyšování bezpeč-
nosti svých obyvatel. Vývoj pácha-
né trestné činnosti v oblasti násilné 
i majetkové kriminality se na území 
města daří dlouhodobě udržovat na 
poměrně nízké úrovni, přičemž se 
pozitivně projevuje stabilní trend 
vysoké objasněnosti celkové trest-
né činnosti. Město rovněž aktivně 
působí v oblasti prevence krimina-
lity, kdy se snaží působit především 
na mladou generaci.

 Ing. Josef Labuda
 vedoucí odboru sociálních věcí
 Magistrát města Jihlavy 


