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Oceněn byl web města, úspěch slaví 
také Online mapa MHD v Jihlavě.

Již druhým rokem ekonomický od-
bor Magistrátu města Jihlavy zasílá 
na soukromé e-mailové adresy a pro-
střednictvím SMS informace spojené 
s úhradou místního poplatku ze psů, 
místního poplatku z ubytovací kapaci-
ty a nájemného z pozemků. 

Neformální e-mail nebo SMS zpráva 

občany upozorní na blížící se termín 
splatnosti poplatku nebo nájemného, 
zašle platební údaje a v případě neu-
hrazení poplatku ve lhůtě také upozor-
ní na vzniklý nedoplatek.

„Jedná se o službu, která je občanům 
poskytována zdarma a nad rámec zá-
kona.  Žádný zákon totiž městu nestano-
ví, aby občany upozorňoval na blížící se 
splatnost ani na neuhrazené poplatky, a 

Jak vysoký je poplatek ze psů, můžete 
zjistit e-mailem a přes SMS

Městská společnost Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace, a. s. (dále JVAK) hledá 
výkonného ředitele. Přihlášky do výbě-
rového řízení na vedoucí pozici lze po-
sílat do 11. dubna 2019. JVAK byl zalo-
žen v roce 2010 za účelem provozování 
městských vodovodů a kanalizací. 

„Od výkonného ředitele se očekávají 
primárně výborné manažerské, řídící 
a organizační dovednosti, dále znalost 
problematiky provozování vodovodů 
a kanalizací i na to navazujících zá-
konů. Výhodou pro výkon práce bude 
osvědčení o odborné způsobilosti v ob-
lasti hydrologie, úpravě pitné vody, čiš-
tění odpadních vod a podobně,“ přiblí-
žil náměstek primátorky pro oblast 
správy realit Petr Laštovička.

Mezi další požadavky pro uchaze-
če na místo výkonného ředitele je 
například znalost zákona o obcích a 

JVAK hledá výkonného ředitele

MĚSTSKÁ společnost Jihlavské vodo-
vody a kanalizace hledá výkonného ře-
ditele. Foto: archiv MMJ

Mladí lidé v Jihlavě mohou získat fi-
nanční prostředky na své projekty, kte-
rými budou chtít zlepšit život v místě, 
kde žijí. Program „Mládež kraji“ v Jih-
lavě realizuje Rada dětí a mládeže kraje 
Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na re-
alizaci programu se finančně podílí i 
Město Jihlava.

„V rámci projektu zafinancujeme zají-
mavé nápady mladých lidí na zlepšení ži-
vota v místě, kde žijí. Částkou 5 - 30 tisíc 
korun budeme podporovat nejrůznější ak-
tivity – akce pro děti, aktivity na podporu 
seniorů, zlepšení prostředí ve městě, pomoc 
hendikepovaným, a tak dále.“ říká koor-
dinátor projektu a předseda Rady dětí a 
mládeže kraje Vysočina Jan Burda. 

Žádat o finanční příspěvek může sku-
pina minimálně 4 lidí ve věku 15 - 26 
let. Projekty bude možné realizovat od 
1. května do 30. listopadu.

„Jeden ze skupiny mládežníků musí být 
starší 18 let. Žadatelé nám nejdříve po-
šlou své nápady, my je pozveme na super 
víkendové školení a potom budou svoje 
projekty prezentovat před komisí, která 
rozhodne o jejich podpoře,“ dodává Jan 
Burda.

Mladí lidé v kraji mohou získat 
peníze na své nápady

V minulých letech byly na Vysočině 
podpořeny desítky projektů za více 
než milion korun. Mezi podpořenými 
najdete třeba malý hudební nebo fil-
mový festival, realizaci veřejných astro-
nomických hodin, ale i úklid a údržbu 
lesoparku, akci pro děti, taneční soutěž 
a celou řadu další projektů. „Aktivitě se 
určitě meze nekladou a je jen velmi málo 
projektů, které jsme nepodpořili,“ uzavírá 
Burda.  

Nápady je nutné přihlásit – pomo-
cí jednoduchého formuláře na webu 
www.mladezkraji.cz – do 24. března.

Veškeré podrobnosti o projektu na-
jdou zájemci na facebookové stránce 
Mládež kraji – Vysočina nebo na webu 
www.mladezkraji.cz.

Více informací: Jan Burda, 
777 750 131, predseda@rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
vznikla v roce 2001 nejen za účelem 
koordinace všech neziskových orga-
nizací působících v kraji Vysočina, ale 
také za účelem zprostředkování komu-
nikace mezi nimi a orgány státní sprá-
vy a zajištění přísunu informací všem 
členům i zájemcům z řad veřejnosti. 
V současné době sdružuje více než 
20.000 individuálních členů ve dvacít-
ce organizací.

V současné době realizuje několik 
projektů. Například www.tabory-vy-
socina.cz, www.volnycas-vysocina.cz a 
další. Více informací o RDMKV je na 
webu www.rdmkv.cz.   -tz-

to ani složenkou ani výše uvedenými způ-
soby. Cílem této služby je nejen přiblížit 
úřad občanům, ale také předejít tomu, 
aby lidem, kteří z nějakého důvodu neu-
hradili poplatek nebo nájemné z pozem-
ků v termínu, vznikl dluh, který by mohl 
být navýšen u poplatku až na trojnáso-
bek sazby a u nájemného o úroky z pro-
dlení,“ přiblížil Jan Jaroš, vedoucí eko-
nomického odboru magistrátu města.

V případě e-mailů občané oceňují ze-
jména možnost zaplatit poplatek pro-
střednictvím QR kódu přímo z domu 
bez nutnosti zadávat řadu údajů po-
třebných pro provedení platby. SMS 
zprávu s platebními údaji stačí předlo-
žit při placení na pokladně magistrátu. 

Tento způsob informování občanů 
rovněž snižuje administrativní náklady 
na uvedené činnosti. V současné době 
službu zasílání neformálních upozor-
nění využívá 50% poplatníků ze psů, 
80% nájemců pozemků a 100% po-
platníků poplatku z ubytovací kapacity. 
U poplatku za odpady, který je z hle-
diska správy poplatkem nejsložitějším, 
není tato služba prozatím k dispozici.   
Stačí vyplnit formulář.

Vzhledem k tomu, že správa míst-
ních poplatků podléhá ze zákona ml-
čenlivosti, je nutné, aby občan, který 

kontaktní údaje nesdělil správci po-
platku již v rámci ohlašovací povin-
nosti a má o výše uvedenou službu 
zájem, nejprve vyplnil formulář Re-
gistrace doplňkových údajů pro vyro-
zumívání v poplatkovém řízení a ten 
osobně doručil na ekonomický od-
bor. U nájemného z pozemků je do-
stačující, pokud občan své kontaktní 
údaje sdělí při uzavírání smlouvy 
o pronájmu.

Při osobním vyřizování žádosti je 
nutné prokázat se občanským průka-
zem. Formulář je možné také poslat 
prostřednictvím datové schránky po-
platníka nebo na adresu e-podatelny 
(pouze se zaručeným elektronickým 
podpisem).

„Důvodem tohoto postupu je skuteč-
nost, že na e-mailovou adresu nebo SMS 
zprávou mohou být následně rozesílá-
ny citlivé údaje (např. výše dluhu), které 
podléhají mlčenlivosti správce poplatku, 
a úřad je povinen prostřednictvím ověření 
identity zamezit jejich případnému zneu-
žití,“ přiblížil Jan Jaroš.

Tiskopis formuláře je k dispozici 
na ekonomickém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy a také na webových 
stránkách města www.jihlava.cz v do-
kumentech odboru. -tz- 

Podomní prodej je v Jihlavě již od 
roku 2013 zakázaný tržním řádem. 
Přesto pracovníci živnostenského 
úřadu v minulém roce zaznamena-
li nárůst porušení tržního řádu a ve 
všech případech se jednalo o nabíd-
ky změny dodavatelů energií. Ener-
getický regulační úřad proto vydal 
Desatero obrany před šmejdy v ener-
getice, které poradí co dělat, když za 
domovními dveřmi stojí zástupce 
pochybné společnosti.

„V roce 2018 jsme obdrželi od měst-
ské nebo státní policie 20 podnětů, 
oproti 4 podnětům v roce 2017. Loni 
jsme vydali celkem 16 rozhodnutí a 
uložili sankce ve výši 137 tisíc korun. 
Ve všech zaznamenaných případech 

podomního prodeje se jednalo právě 
o nabídky změny dodavatelů energií,“ 
uvedl Jan Kubišta, vedoucí živnos-
tenského úřadu Magistrátu města 
Jihlavy.

Mezi deseti zásadami obrany pro-
ti šmejdům v energetice je například 
výzva, aby občané měst, které mají 
stejně jako Jihlava podomní prodej 
tržním řádem zakázaný, ihned zavo-
lali městskou nebo státní policii. Dále 
by si lidé neměli od prodejců napří-
klad brát různé dárky, přijímat služby 
zdarma nebo podepisovat smlouvy.

Celé znění Desatera obrany před 
šmejdy v energetice lze najít na 
stránkách Energetického regulační-
ho úřadu. -tz-

Desatero obrany obyvatel 
před „šmejdy“ v energetice

přehled o zásadách řízení obchodní 
společnosti založené územně samo-
správným celkem.

Více informací naleznete na strán-
kách města Jihlavy. -tz-

Oprava mostu na silnici číslo I/38 
omezí na téměř tři měsíce průjezd po 
cyklostezce u Českého mlýna. Úpl-
né uzavření cyklostezky bude trvat od 
1. dubna do poloviny června, a to na 
obou březích řeky Jihlavy v prostoru 
pod mostem, do poloviny července by 
pak měl být možný alespoň částečný 
průjezd, v nepravidelných intervalech 
odpoledních hodin. Od 15. července 
do 16. srpna bude průjezd povolen bez 
omezení a při další etapě stavby do kon-
ce září opět částečně omezen dle har-
monogramu prací a situace na stavbě.

V projektové dokumentaci, kterou 
předložil zhotovitel stavby zástupcům 
města, měl být průjezd umožněn po-
mocí dřevěných tunelů. Po kontrole 
pracovníků BOZP byl ale z hlediska 
bezpečnosti vzhledem k pohybu těž-
ké techniky průjezd zcela zakázán.

„Po zhodnocení všech argumentů a ri-
zik jsem přijal toto řešení, které dbá více 
na bezpečnost než na komfort rekreačních 

sportovců, mezi které patřím i já. Avšak 
musím sdělit, že nesouhlasím s úplnou 
uzavírkou po celou dobu stavby a vyjed-
naný částečný provoz považuji za kom-
promisní řešení. Společně se zhotovitelem 
se budeme snažit v co nejvyšší možné míře 
ho v sezóně zajistit, ale samozřejmě se za-
chováním bezpečnosti,“ uvedl náměstek 
pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Při provádění první části stavby, kte-
rá potrvá od začátku dubna do polo-
viny června, bude na stavbě probíhat 
betonáž mostních pilířů a manipulace 
s několika tunovými nosníky. Zpraco-
vatel stavby se podle vedení města za-
vázal, že bude pomocí návěstidel cyk-
listy o její průjezdnosti informovat. 

„Kdy přesně bude cesta volná, se uvi-
dí podle postupu stavby. Uzavírka se 
však bude dát po celou dobu objet ko-
lem Vodního ráje, pod mostem na ulici 
Romana Havelky. Termín dokončení 
rekonstrukce mostu je 30. září,“ doplnil 
Petr Laštovička.  -tz-

Opravy mostu omezí cyklisty


