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Magistrát města Jihlavy vyhlásil na 
začátku září výběrové řízení na pozi-
ci vedoucího útvaru městského ar-
chitekta. 

Jedním z předpokladů je vysoko-
školské vzdělání v oboru architek-
tury. Vedoucí útvaru bude garantem 
kvality veřejného prostoru v Jihlavě, 
a to s ohledem na estetiku a celko-
vou užitnost projektů.

„Útvar městského architekta je ze-
jména poradním orgánem ve všech 
územních rozhodnutích. Má podíl na 
tvorbě městského interiéru, koncepce 
dopravy i územních studií, zároveň se 
podílí na ochraně krajiny a městské ze-
leně. Potřebujeme zkrátka architekta, 
který přinese nový pohled na rozvoj 
našeho města a dovede přinést inova-
tivní nápady s ohledem na estetiku ve-
řejného prostoru i ochranu životního 
prostředí,“ uvedl náměstek primátor-
ky pro oblast územního plánování 
Vít Zeman.

V Jihlavě se v současné době při-
pravuje několik velkých architekto-
nických projektů. Nejvýznamnějším 
z nich je revitalizace Masarykova ná-
městí. Město v současné době jedná 
s výhercem architektonické soutěže 
o návrh revitalizace náměstí, archi-
tektonickou kanceláří MCA atelier, 
s. r. o. 

„Předmětem jednání je úprava zadá-
ní architektonické studie podle představ 
města, což by byl jeden z hlavních úko-
lů pro nového vedoucího útvaru měst-
ského architekta,“ doplnil náměstek.

Dále se v Jihlavě připravuje napří-
klad výstavba nové multifunkční 
haly v centru města nebo revitaliza-
ce okolí základní školy E. Rošické-
ho podle programu Město přátelské 
k dětem.

Písemné přihlášky na pozici ve-
doucí útvaru městského architekta 
Magistrátu města Jihlavy lze posílat 
do 21. října 2019. -tz-

Magistrát Jihlavy hledá 
městského architekta

Zásadní změnou v organizační 
struktuře Magistrátu města Jihlavy 
je zánik odboru správy realit, kte-
rý bude začleněn pod odbor majet-
kový. Další změny se týkají útvaru 
městského architekta a kanceláře 
primátora, kde vzniknou dvě nová 
oddělení, jedno bude mít na staros-
ti strategické plánování a druhé ob-
chodní společnosti. Počet zaměst-
nanců Magistrátu města Jihlavy se 
po této změně zvýšil na 404.

„Myslím si, že nové oddělení pro 
městské společnosti ušetří práci mno-
ha úředníků i členům představenstev, 
kteří mimo svoji práci, většinou jako 
neuvolnění zastupitelé, dosud museli 
získávat informace ze zdrojů napříč 
úřadem. Toto oddělení by mělo mít 
veškeré materiály o společnostech 
takzvaně na jedné hromádce,“ uved-
la primátorka města Karolína Kou-
bová.

Od 1. ledna 2020 dojde také ke 
změně organizační struktury ma-
jetkového odboru a zániku odboru 
správy realit. „K začlenění činností, vy-
konávaných doposud na odboru správy 
realit, do majetkového odboru dochází 
z důvodů zvýšení efektivity práce úřa-
du a správy městského majetku. V 
minulosti bylo toto řešení opakovaně 
zvažováno. Rozdělení správy majetku 
města, jako je tomu v tomto případě, je 
u srovnatelných měst neobvyklé,“ dopl-
nil tajemník jihlavského úřadu Evžen 
Zámek.

Nejvýznamnější změny účinné 
od 1. 9. 2019:
� Útvar městského architekta bude 
mít místo vedoucího útvaru – hlav-
ního architekta města, a jedno nové 
místo odborného referenta.

� V kanceláři primátora vznikne sa-
mostatné oddělení řízení obchod-
ních společností města, kam bude-
me také hledat vedoucího.
� Od 1. 4. přešla na kancelář primá-
tora agenda strategického plánová-
ní, která má ve své gesci zajišťování 
zpracování a aktualizace strategické-
ho plánu rozvoje města, zajišťování 
přípravy, zpracování a vyhodnoco-
vání Akčních plánů a zpracování, 
případně koordinaci dalších strate-
gických dokumentů. S ohledem na 
výše uvedené vzniklo oddělení stra-
tegického plánování a s ním spojený 
vznik dvou nových míst – vedou-
cí oddělení a manažer strategií. Do 
tohoto oddělení budou zařazena 
také stávající funkční místa mana-
žera strategií a koordinátora PZM a 
MA21.

Nejvýznamnější změny účinné 
od 1. 1. 2020:
� Změna organizační struktury ma-
jetkového odboru a zánik odboru 
správy realit.
� Dojde k začlenění problematiky 
správy bytů do stávajícího oddělení 
domů s tím, že se  technické správy 
sjednotí do oddělení správy realit. 
Zanikne tedy bytové oddělení.
� Dojde k začlenění problematiky 
vodohospodářské správy do stávají-
cího oddělení správy podzemí. Inves-
tiční akce v této oblasti zajistí odbor 
rozvoje města. Správu vodovodů a 
kanalizací zajišťuje na smluvním zá-
kladě městská společnost Jihlavské 
vodovody a kanalizace (dále JVAK). 
Smluvní a obchodní záležitosti ohled-
ně JVAKu bude řešit odbor kanceláře 
primátora. Zanikne tedy oddělení 
vodního hospodářství. -tz-

Informace o organizační 
změně struktury magistrátu

7. – 13. října, Jihlava

TýdeN sociálNích služeb

Období prezentací, setkávání se  
laické i odborné veřejnosti a diskuzí 
k problematice sociálních služeb, kte-
ré pomáhají mnoha lidem zachovávat 
jejich lidskou důstojnost a podporo-
vat jejich soběstačnost proběhne již 
tradičně v polovině září. Více nalez-
nete na webu města jihlava.cz.

Vedení města Jihlavy intenzivně 
jedná o vstupu strategického part-
nera, který by se podílel na připravo-
vaném projektu modernizace letiš-
tě Jihlava Henčov. Investorem by se 
měla stát čínská společnost Zall Sky-
leader a.s. Zástupci města zaslali do 
Číny dopis shrnující nutná opatření 
podmiňující úspěšné a hlavně včas-
né uskutečnění strategické investice 
do výstavby zpevněné přistávací plo-
chy.

„Vzhledem k současným finančním 
možnostem města a nákladům na od-
kup pozemků, není reálné úplné do-
financování celého projektu tak, aby 
byl kompletně realizován v nejbliž-
ších dvou letech. Zároveň si však plně 
uvědomujeme, že pro rozvoj vaší spo-
lečnosti je nezbytné, aby výstavba při-
stávací plochy proběhla co nejdříve. 
Dosáhnout tohoto cíle bez strategické-
ho partnera, tedy společnosti Zall Sky-
leader a. s., který by se na spolufinan-
cování výstavby zpevněné přistávací 
plochy podílel, však bohužel není v na-
šich silách,“ uvedl v dopise do Číny 
první náměstek primátorky Jihlavy 
Petr Laštovička.

Město v dopise dále navrhlo, aby 
svůj podíl na spolufinancování vyčís-
lil sám investor. „Jednali jsme o tom, 
že by strategický partner do projektu 
vstoupil potřebným třetinovým podí-

lem, což je zhruba 30 milionů korun,“ 
upřesnil náměstek.

Projekt „Modernizace letiště Jihla-
va“ je připravován od roku 2014, kdy 
byla uzavřena Smlouva o spolupráci 
mezi Krajem Vysočina a Statutárním 
městem Jihlava. V rámci této smlou-
vy se Kraj Vysočina zavázal zajistit 
zpracování projektové dokumentace 
a zároveň se podílet na realizaci stav-
by do výše 30 milionů korun. 

Projekt je rozdělen na několik sa-
mostatných fází, které řeší jednak 
výstavbu zpevněné vzletové a při-
stávací dráhy, pojezdové dráhy, svě-
telně-zabezpečovací zařízení a v ne-
poslední řadě i úpravu příjezdové 
komunikace a parkoviště. Celkové 
náklady jsou odhadovány na 121 mi-
lionů korun.

Město Jihlava v rámci uzavřené 
smlouvy řešilo majetkové vypořá-
dání, a to formou výkupu pozemku 
a částečně směny pozemku. V roce 
2018 město směnilo část pozemků v 
hodnotě 623 tisíc korun a následně 
vykoupilo zbývající pozemky v hod-
notě 38 243 700 korun.

V současné době probíhá správní 
řízení k vydání stavebního povolení. 
Poté Kraj Vysočina zajistí dopraco-
vání projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Předpokládaný 
termín je leden 2020. -tz-

Město jedná se strategickým 
partnerem pro letiště v Henčově

SMJ slavilo 25 let

Den otevřenýcH Dveří. Minulý 
víkend proběhl den otevřených dveří 
městských podniků. K této příležitos-
ti se přihlásily i Služby města Jihla-
vy (SMJ), které oslavily 25 let svého 
vzniku. 

Pro návštěvníky byla připravena 
řada akcí. Největší pozornost přitaho-
vala výstava současné i minulé techni-
ky SMJ.

Pro malé návštěvníky SMJ připravi-
ly řadu soutěží a doprovodných akcí.

 Foto: Lubomír Maštera

ČíNSKý investor může přispět třetinovým podílem k investici do letiště v Henčo-
vě.  Foto: Lubomír Maštera


