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MEZINÁRODNÍ festival dokumentárních filmů a Jihlavané se dočkali − Kino Dukla prošlo rekonstrukcí a začne sloužit
veřejnosti. Zleva primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, ministr kultury Václav Jehlička, hejtman Miloš Vystrčil a ředitel
Foto: Lubomír Maštera
Průmstavu Ivan Bauer přestříhávají filmový pás jako symbol ukončení rekonstrukce kina.

Kino Dukla v Jihlavě je opět otevřené
Po nedlouhé, ale náročné přestavbě
je opět oficiálně otevřené kino Dukla
v Jihlavě.
Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal, hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil,
ministr kultury Václav Jehlička a ředitel společnosti Průmstav Ivan Bauer
opravené kino otevřeli symbolicky −
přestřižením pětatřicetimilimetrového
filmu.
Kino bude nejprve sloužit návštěvníkům tradičního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, od listopadu začne běžný provoz kina. Vznikne zde také Centrum dokumentárních
filmů, tedy zázemí pro práci a studium
dokumentu − jediné zařízení tohoto
druhu v celé České republice.

"Přestavba Dukly byla jednou z nejpřísněji střežených staveb poslední doby jak ze strany úřadu, tak prostřednictvím tisku ze strany veřejnosti. Děkuji všem, kdo se nějakým způsobem
na rekonstrukci podíleli, a přeji kinu
hodně úspěchů," komentoval poslední
dokončenou investici města primátor
Jaroslav Vymazal.
Kino Dukla nyní disponuje dvěma
promítacími sály o kapacitě 160 a 60
míst, ty jsou vybaveny moderní obrazovou, zvukovou a tlumočnickou technikou. "Kino nebude sloužit jen běžnému promítání a pro potřeby festivalu
a Centra dokumentárního filmu. Kino
může sloužit také pro potřeby škol,
tlumočnické zařízení zde umožňuje po-

řádat třeba i mezinárodní konference.
O využití nemám obavy," uvedl primátor Vymazal.
Otevření kina byl přítomen ministr
kultury Václav Jehlička, který se uvolnil ze zasedání vlády ČR. "Chtěl jsem
být přítomen okamžiku, na který řada
z nás dlouho čekala. Nic tak výjimečného v naší zemi není, ani jinde v
Evropě není mnoho institucí podobných vznikajícímu Centru dokumentárních filmů," poukázal na výjimečnost projektu Václav Jehlička.
Ministerstvo kultury podpořilo rekonstrukci Dukly částkou 15 milionů
korun. Celkové náklady na přebudování kina (včetně projektové dokumentace, archeologického průzkumu,

inženýrských prací atd.) vyšly na 52
milionů korun.
V kině Dukla jsou dále přebudované
vstupní prostory, ve kterých je nově
umístěná šatna, bufet, vstupy do obou
sálů, sociálního zařízení a nově také
do prvního patra, kde vznikne zázemí
pro odbornou práci v archivu dokumentů a kanceláře.
Kino má novou promítárnu společnou pro oba sály, obsluhu tak zvládne
jedna osoba. Nové je také topení,
vzduchotechnika a izolace. Budova kina se tedy zcela změnila v interiéru,
zvenčí objekt zůstává beze změny, došlo pouze na terénní úpravy v okolí
kina a nový nátěr fasády. Dodavatelem
stavby je společnost Průmstav.
−lm, rt−

Hyský: Otevírání hřiš na podzim má svou logiku
Foto: 102/K/K/K
Š: 34.12 / V: 40.1

Na problémy s opravami městských
domů, jednání s neplatiči nájemného či
přípravy výdeje občanských průkazů
jsme se zeptali náměstka primátora Martina Hyského.
Proč se muselo několik výběrových
řízení na opravy městských domů opakovat?
Stavební boom se podepsal i na plnění
městských zakázek týkajících se oprav
domů, některá výběrová řízení musela
být vypisována podruhé, nebo napoprvé

v mnoha případech předložila nabídky
pouze jedna jediná firma a tyto nabídky
byly navíc o desítky procent vyšší než
částka daná rozpočtářem. V případě výměn oken byla situace opačná, vzpomínám na případy, kdy se do výběrového
řízení přihlásilo, tuším, 17 firem.
Jak se jedná s neplatiči nájemného?
Bytovému oddělení se, podle mého názoru, daří dobře jednat s dlužníky nájemného. Tým na oddělení připravuje dohody o uznání dluhu a v případě potřeby

Foto: INZERCE/K/K/K/
Š: 204.97 / V: 24.09

dohody o splátkách. Pokud se s klienty,
kteří dluží na nájemném, nedaří ani po
vyčerpání všech možností komunikovat,
jsou vypovídány nájmy.
Jak jsou daleko projekty se zateplováním domů s pečovatelskou službou?
Vzhledem k tomu, že odbor dobře hospodařil s penězi, mohli jsme ke konci
léta začít například s realizací výměny
oken v DPS na Žižkově ulici.
(Pokračování na str. 3)
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Jihlava umí získávat peníze z EU,
do města "přiteče" půl miliardy
Jihlava si může blahopřát v úspěšnosti získávání evropských dotací.
Krajské město Vysočiny uspělo téměř
se všemi projekty, na které žádalo o
peníze, do města v následujících letech
připluje na půl miliardy korun.
Jihlavě se podařilo získat skoro 39,5
milionu korun na Park Gustava Mahlera, úspěšná byla i se žádostí na
revitalizaci části parku Malý Heulos,
dotace dosahuje 67,5 milionu korun.

Dalších skoro 49 milionů korun
město získalo na přístavbu ZŠ speciální na Březinkách. "Pro Jihlavu to
jsou velmi vítané a potřebné peníze,
které bychom z vlastních zdrojů uvolňovali nesnadno. Krok po kroku budeme moci zvyšovat úroveň života v
našem městě," uvedl k čerpání evropských peněz primátor Jihlavy Jaroslav
Vymazal.
Velmi znatelně se evropské peníze

Foto: J11-PR
Š: 100.00 / V: 53.00

projeví také na kvalitě městské hromadné dopravy. Dopravní podnik
města Jihlavy totiž získal téměř 212
milionů korun na obnovu vozového
parku.
"Dopravní podnik vymění 23 trolejbusů, v roce 2011 budou všechny bezbariérové. Na to navazují postupné
bezbariérové úpravy zastávek," zmínil
Jaroslav Vymazal. Dalších 15 milionů
získala Jihlava ve dvou projektech na
podporu aktivit souvisejících s památkou Gustava Mahlera a na podporu
turistického ruchu.
V jediném projektu Jihlava úspěšná
nebyla. Jde o vybudování zázemí pro
jednotku dobrovolných hasičů v části
města Bedřichov.
Jihlava je členem svazku obcí, které
se spojily za účelem vybudování cyklotrasy z Jihlavy přes Třebíč do rakouského města Raabs. Svazek získal
dotaci ve výši 70 milionů korun, stezka
by měla být připravena v jarních měsících roku 2010.
-lm-

Krátce
Na Okružní došlo k trvalé dopravní úpravě − dopravního omezení na místní komunikaci ul.
Okružní v Jihlavě. V celém úseku
ulice bylo umístěné dopravní značení zákaz vjezdu nákladních automobilů.
Městská rada schválila změny
režimu parkování na Masarykově náměstí. Mimo jiné se zprovozní placené stání před Baou,
vozy před ulicí Matky Boží budou moci otáčet, do pěší zóny
se zkrátí doba vjezdu do 9 hodin,
zákaz stání před ZUŠ se změní
na zákaz zastavení, na spodní
straně náměstí bude jednosměrka ze Znojemské na starou
Brněnskou ulici.
-lm-

Veřejná aukce
Dne 19.11.2008 od 16,00 hodin se
v prostorách gotického sálu jihlavské
radnice uskuteční veřejná aukce
uměleckých děl. Od 3.listopadu je
možnost prohlédnout si dražená díla
na bráně Matky Boží v Jihlavě nebo
na www.jihlava.cz.

Úroveň městské hromadné
dopravy v Jihlavě se zvyšuje
Magistrát města Jihlavy zopakoval
akci nazvanou revizor naruby, tedy
kontrolu kvality cestování ve vozech
městské hromadné dopravy.
Revizor po celkem 335 jízdách autobusy i trolejbusy na všech linkách
konstatoval, že se úroveň dopravy v
MHD a počínání řidičů zlepšilo. Porovnával výsledky stejné akce, která
proběhla poprvé před rokem a půl.
"Výsledek je výrazně lepší než při
první kontrole. Revizor zaznamenal
především lepší čistotu ve vozech. Pokud jde o stížnosti na případné nevhodné chování řidičů, kontrola ani

jednou nezaznamenala negativní reakci cestujících," řekl ke kontrolní akci
první náměstek primátora Radek Vovsík.
Mezi nedostatky se objevilo občasné kouření řidiče při jízdě, zastavování
daleko od chodníku, nebo cestující
přítomní za jízdy v kabině řidiče. "Přikládáme to volnějšímu letnímu režimu," komentoval nedostatky náměstek Vovsík s tím, že výsledky kontroly
obdrželo vedení dopravního podniku.
Kontrola se v budoucnu může opakovat.
−lm, rt−

Foto: 201
Š: 100.00 / V: 60.00

VOZY MHD jsou čistější a řidiči slušnější − konstatovala to kontrola magistrátu.
Foto: archiv NJR

Další dvě dětská hřiště jsou otevřena
Jihlava pokračuje v otevírání slíbených dětských hřiš. Po otevření hřiště
v sídlišti Březinky jsou od poloviny
října dětem nově k dispozici hřiště v
Antonínově Dole (místní část Jihlavy)
v těsném sousedství mateřské školy a
na Polní ulici (lokalita Slunce) v Jihlavě.

"Jihlava letos otevře šest nových dětských hřiš, celkové náklady jsou necelých pět milionů korun. Dalších
sedm hřiš bychom rádi nechali postavit i příští rok, závisí to ale na schválení rozpočtu," uvedl primátor Jihlavy
Jaroslav Vymazal.
Po celé Jihlavě bylo donedávna 120

Foto: 202
Š: 100.00 / V: 64.00

CELKEM šest nových hřiš bude k vidění v Jihlavě do konce roku.
Foto: archiv NJR

dětských hřiš v různém technickém
stavu, jejich počet začal úřad regulovat, hřiště ve špatném stavu nebo bez
využití postupně ruší. "Zastáváme názor, že je lepší mít menší počet kvalitních a využívaných hřiš, než mnoho
zanedbaných hřiš," dodal primátorův
náměstek Radek Vovsík.
"Nově budovaná hřiště vyhovují
současným předpisům, herní prvky
mají atestace a každé hřiště bude dvakrát za rok kontrolované certifikovanou firmou," uvedl Jiří Benáček pověřený vedením odboru správy realit.
Odbor se snaží pro každé hřiště najít
správce, nejlépe bydlícího nedaleko
hřiště.
"Úkolem správců není trvalý dohled, jde o namátkové kontroly, zda
hřiště není poničené nebo znečištěné,
případně správce ráno hřiště odemkne
a večer opět uzavře. Může to být zajímavé například pro maminky na mateřské dovolené nebo důchodce," doplnil Jiří Benáček.
Další tři nová hřiště by měla být v
nejbližších týdnech otevřena na Štefánikově náměstí, na Královském
vršku a na ulici Evžena Rošického.
−lm, rt−

Výsledky voleb
do krajského
zastupitelstva
Na Vysočině skončily volby do
krajského zastupitelstva následovně:
− ČSSD 39,9 %
− ODS 21 %
− KSČM 15,7 %
− KDU−ČSL 10,8 %.
Znamená to, že ČSSD bude mít v
45členném zastupitelstvu 21 křesel,
ODS 11 křesel, KSČM 8 křesel a
KDU−ČSL 5 přesel. Výsledky jednání
o koalicích nebyly v době uzávěrky
NJR známy.
−lm−

Foto: J02−PAS/K/K
Š: 48.00 / V: 48.00
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Foto: J11-MJS
Š: 205.00 / V: 98.13

Rozsvícení vánočního stromu
proběhne již v listopadu
Na 1. adventní neděli se bude letos rozsvěcovat v Jihlavě velký vánoční strom na Masarykově náměstí.
"Akci budeme pořádat ve spolupráci s Českým rozhlasem Region,
předběžně jsme se domlouvali, že
by odpoledne vypadalo:
−15.30 hodin − soutěže pro děti
−16.15 hodin − vystoupení hudební skupiny VOXTET
−16.50 hodin − mluvené slovo primátora města
−17 hodin − rozsvícení velkého
vánočního stromu a vánočního

osvětlení v ul. M. Boží, Palackého,
Komenského a Benešova
−17.05 hodin − koncert − Jakub
Smolík," řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. Moderovat
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu 30. listopadu bude Petr Palovčík, na náměstí již budou stánky
s prodejci vánočního zboží, prosincový jarmark oficiálně začne 1. 12.
2008 a potrvá do 23. 12. 2008, pořadatelem jsou Služby města Jihlavy.
−lm−

Foto: J11-OV
Š: 100.00 / V: 93.00

Hyský: Otevírání hřiš na podzim...
(Dokončení ze str. 1)
Na příští rok jsou připravovány
projekty týkající se energeticky
úsporných opatření na DPS, které
by měly být spolufinancovány z Evropské unie − jedná se o domy na
Žižkově, Fritzově a Brtnické ulici,
pro zajímavost, náklady dělají bezmála 50 milionů korun.
Dobrou zprávou pro obyvatele
DPS na ulici Karoliny Světlé, Boženy
Němcové a Jiráskova je, že druhým
čtením prošel v rozpočtu návrh na
kompletní výměnu oken, po které
je ze strany obyvatel oprávněně voláno, a tudíž je velmi reálná šance
na její realizaci v roce 2009.
Na jiném místě novin píšeme o
otevírání nových dětských hřiš.
Proč se otevírají na podzim?
Dubnové zastupitelstvo v rámci
kapitálového rozpočtu schválilo 5
milionů korun na realizaci nových
dětských hřiš. Odbor tudíž mohl
vypsat výběrová řízení, ze kterých
vzešly vítězné realizace a firmy. Firmy si zajišují veškerá potřebná povolení, vyjádření a souhlasy. Fyzická
realizace je pak hotova velmi rychle
− do několika dní. Když vezmeme v
potaz, že rozpočet je schválen v dubnu, poté běží lhůty výběrového řízení, výběr z několika desítek variant zabere také nemalý čas a poté
je nutné postoupit nezbytnou "pa-

pírovou válku", tak nám z této rovnice vychází podzim.
Jak zvládl živnostenský úřad
novelu živnostenského zákona?
Obecní živnostenský úřad se v
průběhu jara a začátku léta velmi
pečlivě připravoval na komplikovanou, nebojím se říci takřka revoluční, novelu živnostenského zákona,
která podstatným způsobem překopala živnosti a zrušila místní příslušnost. Celý proces přípravy a
schvalování této novely jsem sledoval s velkými rozpaky a s obavami
čekal a čekám, co nám v dlouhodobém horizontu přinese. S potěšením
říkám, že se naši úředníci, spolu s
paní vedoucí v čele, na změny důkladně připravili a podnikatelé tak
mohou z úřadu odcházet spokojení,
za což patří všem velké poděkování.
Pomalu se blíží doba, kdy bude
magistrát vydávat OP...
Za rok a pár měsíců čeká správní
odbor také změna, a sice ve vydávání
občanských průkazů. Systém přijímání žádostí a vydávání dokladů by
měl fungovat podobně, jako tomu
je u cestovních pasů, což bude zase
o něco náročnější než v současné
době, nicméně si myslím, že se jedná
o krok správným směrem. Vzhledem
k tomu, že také na správním jsou
šikovní lidé, neobávám se, že by se
s úspěchem s očekávanou novinkou
nepoprali.
−lm−

Foto: J11-KAM
Š: 100.00 / V: 107.5
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Vedoucí kanceláře Karel Hadrava - i výměna
oken na radnici je v jeho kompetenci
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka je poměrně nové místo na magistrátu − přibližte, prosím, rozsah
svých kompetencí a prosím o krátké
představení sebe sama.
"Pozice vedoucí odboru kanceláře
tajemníka byla zřízena v roce 2003.
Já jsem na tuto pozici nastoupil 1. 3.
2008 v souvislosti s odchodem mého
předchůdce do důchodu.
Více než 20 let jsem pracoval v bankovnictví na různých pracovních pozicích, zde jsem se seznámil a vykonával agendy, které dnes patří do pracovní náplně odboru kanceláře tajemníka. V období 3 let jsem pracoval
na pozici manažera obchodního domu Prior."

Foto: 401
Š: 152.00 / V: 137.2

Co je úkolem odboru?
"Úkolem odboru je poskytovat
služby občanům. Kancelář tajemníka
zajišuje provoz dvou městských informačních center (u vchodu do radnice z Masarykova náměstí a z Hluboké ulice, dvě pokladny, výpomoc
při zajišování služby CzechPoint −
pro občany vyžadující výpisy z centrálních registrů jsme vytvořili oddělené diskrétní pracoviště se dvěma zaměstnanci, které kromě výpisu a pokladní operace na jednom místě poskytuje občanům i diskrétnost při sdělování osobních údajů. V neposlední
řadě je naším úkolem pružně a kvalitně podporovat ostatní odbory magistrátu, aby i naším přičiněním byly
potřeby občanů města uspokojovány
kvalitně a rychle."
Spravujete čtyři oddělení...
"Součástí odboru kanceláře tajemníka jsou čtyři oddělení − právní, organizační, hospodářské a správa budov. Oddělení zajišují především
zpracování obecně závazných vyhlášek a nařízení, zpracování právních
stanovisek, zastupování města při
soudních jednáních, vyřizování stížností ..."
Promiňte, ale pro představu − kolik stížností a podkladů jste dostali,
řekněme, za poslední tři měsíce?
"Ve III. čtvrtletí 2008 bylo přijato
20 písemných stížností a 16 návrhů,
připomínek a podnětů občanů, mimo
uvedená písemná podání byly také
řešeny záležitosti, které nevyžadovaly
sepsání zápisů, nebo se jednalo o
radu v určité věci, např. sousedské
spory, vyúčtování vodného a stočného v domech, jež nejsou ve vlastnictví
města Jihlavy, na koho se obrátit v
případě posprejování domu, atd.
Dotazy a stížnosti z diskusního fóra
jsou zodpovídány a řešeny přímo
kompetentními osobami nebo odbory."
Co dalšího zabezpečujete?
"Vedení centrální spisovny magistrátu, provoz podatelny a doručování zásilek ve správním obvodu města, zajišování městského informačního centra, zajišování pokladní činnosti pro občany, provoz vozového
parku, správu a opravy ve všech budovách užívaných magistrátem a další
činnosti.

VEDOUCÍ odboru kanceláře tajemníka magistrátu Karel Hadrava ukazuje prostory nového archivu magistrátu.
Foto: Lubomír Maštera
Zaměstnanci odboru kanceláře tajemníka se rovněž podílejí s ostatními
odbory na organizaci a průběhu různých společenských a kulturních akcích pořádaných na Masarykově náměstí, ale i v prostorách naší zrekonstruované radnice."

v ulici Tolstého č. 15 − budovu tohoto
úřadu předpokládáme nejpozději do
31. 12. 2010 zcela opustit.
Působí zde ještě odbor životního
prostředí (OŽP), který se přestěhuje
do některé z budov na Masarykově
náměstí nebo v jeho blízkosti."

V poslední době jste se intenzivně
zabývali archivem magistrátu. Co
se udělalo, jak se archivuje dnes,
jak vypadá situace s novými prostory na bývalé okresní vojenské
správě (OVS)?
"V letních měsících se nám podařilo obměnou pevných regálů za
mobilní navýšit úložnou kapacitu spisovny o více než 50 procent, což
vzhledem k prodlužujícím se skartačním lhůtám vedlo i ke zpřehlednění
uložených spisů a zlepšení podmínek
práce i ke zrychlení vyhledávání.
Dříve, než se zmíním o budově bývalé OVS, musím říci, že v současné
době připravuje odbor rozvoje města
výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy v budově a okolí Vrchlického 7.
Tuto budovu jsme získali v letošním
roce převodem od Vojenské ubytovací
správy a hodláme do ní přemístit úřadovnu městské policie z Vrchlického
57 a umístit odbor sociálních věcí a
zdravotnictví (OSZ), který v současné
době sídlí v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

A jak to tedy vypadá s budovou
bývalé OVS?
"Nyní tedy k budově bývalé Okresní vojenské správy v ulici U Mincovny
6.
Jakmile se tato památkově chráněná budova stane majetkem statutárního města, zde je nutno podotknout,
že tuto budovu budeme kupovat a
konečná podoba kupní smlouvy je v
současné době připravována na Ministerstvu financí ČR. Její koupi předpokládáme pravděpodobně koncem
tohoto roku nebo nejpozději v 1.
čtvrtletí roku 2009.
V souvislosti s budovami ve ulici
Vrchlického 7 a U Mincovny 6 nám
vznikne i nárok na čerpání státního
příspěvku, který je směrován městům
za výkon státní správy v přenesené
působnosti, což odbory životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnictví
zajišují.
Budova bývalé OVS bude obsazena
některými dislokovanými odbory tak,
aby v ní sídlily i odbory, jejichž náplň
činností je velmi blízká a aby občané
při návštěvě této budovy mohli vyřídit

více souvisejících záležitostí v jedné
budově. Současně vedení města chce
postupně snižovat počet budov, ve
kterých úředníci magistrátu působí, a
odbory maximálně koncentrovat co
nejblíže k sobě a tímto způsobem
urychlovat a zjednodušovat služby
občanům. V této budově vedení města
uvažuje, kromě standardního vybavení, i se zřízením spisovny v podzemních prostorách, které nebudou
využitelné pro obsluhu občanů."
Řekl jste, že spravujete i budovy.
Na magistrátu se mění okna − proč
tomu tak je? Budova není stará.
"Probíhající výměna oken v budově
Hluboká 8 je pokračováním akcí z let
2006 a 2007, kdy bylo rozhodnuto,
že tato více než 30 let stará okna budou vyměněna. Důvodem k výměně
je jejich velmi špatná funkčnost, v
některých případech i havarijní stav,
vysoká netěsnost, která vedla ke zvyšování nákladů na vytápění kanceláří,
a dále i vzhled, jenž rozhodně nekoresponduje s okolím. Celá akce byla
dokončena v měsíci říjnu.
Na tuto budovu navazuje budova
Hluboká 3. Zde bude v příštích letech
nutno provést v souvislosti se zmíněným umístěním některých dalších odborů i určité opravy včetně opravy
oken. Nebude se však jednat o výměnu. Současná okna budou přetěsněna
a opravena, tak aby doplňovala celkový ráz budov radnice."
−lm−
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Cyklostezky a jak se na nich chovat
V Jihlavě se rychle rozšiřuje sí
cyklostezek a po nich jezdí nejen
cyklisté, ale také in−line bruslaři. Požádali jsme proto vedení městské policie v Jihlavě o připomenutí zákonů,
které pro uvedené cyklostezky platí,
a jejich přiblížení v reálném chování
těch, kteří se po stezkách pohybují.
Zákon č.361/2000 Sb., o provozu
nepozemních komunikacích stanoví v ustanovení paragrafů 57 a
58 pravidla pro jízdu na jízdním
kole.

odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály
podle § 73.
(8) Před vjezdem na přejezd pro
cyklisty se cyklista musí přesvědčit,
zdali může vozovku přejet, aniž by
ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
cyklista smí přejíždět vozovku, jen
pokud, s ohledem na vzdálenost a
rychlost jízdy přijíždějících vozidel,
nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu
pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 57
(1) Je−li zřízen jízdní pruh pro
cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
je−li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
(2) Na vozovce se na jízdním kole
jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou−li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska
provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě
za sebou.
(4) Pohybují−li se pomalu nebo
stojí−li vozidla za sebou při pravém
okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla
předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo
krajnici, pokud je vpravo od vozidel
dostatek místa; přitom je povinen
dbát zvýšené opatrnosti.
(5) Je−li zřízena stezka pro chodce
a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí
po stezce.
(6) Je−li zřízena stezka pro chodce
a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
na které je oddělen pruh pro chodce
a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro
cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce
může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce
a cyklisty; přitom nesmí ohrozit
chodce jdoucí v pruhu vyznačeném
pro chodce.
(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezku pro cyklisty může užít i osoba
pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení. Přitom je tato
osoba povinna řídit se pravidly podle

§ 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu
schváleného typu podle zvláštního
právního předpisu a ji mít nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci 1) jet
na jízdním kole jen pod dohledem
osoby starší 15 let; to neplatí pro
jízdu na chodníku, cyklistické stezce
a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole
není dovoleno jezdit ve dvou; je−li
však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a
pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7
let.
(4) Cyklista nesmí jet bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla, vést
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené
viditelnosti mít za jízdy rozsvícen
světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu 2) a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je−li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou
za světlomet svítilnu bílé barvy s
přerušovaným světlem.
(6) Za jízdní kolo se smí připojit
přívěsný vozík, který není širší než
800 mm, má na zádi dvě červené
odrazky netrojúhelníkového tvaru
umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním
kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá−li přívěsný vozík nebo
jeho náklad za snížené viditelnosti
zadní obrysové červené světlo jízd-

Zrušení parkoviště v ulici Věžní
Služby města Jihlavy (SMJ) uzavřely dočasné parkoviště u bývalé
tržnice na ulici Věžní a Benešova.
Důvodem je zahájení stavebních
prací a následně vybudování parku
Gustava Mahlera.
SMJ odstranily parkovací automat, byly nainstalovány přenosné
dopravní značky a řidiči měli ze zákona lhůtu 7 dnů na to, aby parkoviště vyklidili. Poté se celý areál
oplotil a začaly samotné práce.
"Toto přechodné parkoviště SMJ
vybudovaly a zahájily jeho provoz
22. 7. 2006," řekl tiskový mluvčí

SMJ Martin Málek. Na parkovišti byly vybudovány oddělené oplocené
zóny od zbytku tržnice. Bylo vyznačeno 40 míst na parkování vozidel, dvě invalidní místa, jedno místo
pro SMJ, parkovací automat a dopravní značky.
Postupně se u parkoviště snižovala kapacita na současných 16 parkovacích míst. Celá přestavba areálu
na částečnou tržnici a parkoviště stála tehdy zhruba 40.000,−Kč.
Náklady a práce byly provedeny
v režii SMJ. Nájemné z parkoviště
SMJ odváděly městu.
−lm−

PO MĚSTĚ vyrůstají cyklostezky jak houby po dešti. Víme, jak se na nich
máme chovat?
Foto: Lubomír Maštera

ního kola, musí být přívěsný vozík
opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
Městská policie v Jihlavě nám na
požádání sestavila 10 PRAVIDEL
OBECNÝCH PRO BEZPEČNOU JÍZDU PO CYKLOSTEZCE
1. Především ohleduplnost −
všichni uživatelé stezek by měli respektovat ostatní uživatele, jejich dovednosti, rychlost a způsob přepravy
nebo chůze.
2. Cestujte v souladu s obvyklými
zásadami pravidel silničního provozu a předvídavým způsobem reagujte na stav komunikace.
3. Neblokujte stezky − a jste ve
skupině, nebo se svým zvířecím miláčkem, snažte se, abyste neblokovali pohyb ostatních uživatelů. Využívejte stezku po jednom za sebou
− ne vedle sebe.
4. Držte se pravé strany − využívejte pravou stranu stezky dle jejího
stavu, vyjma předjíždění dalšího uživatele. Při změně směru jízdy se podívejte dozadu, zda nebudete ohrožovat uživatele, který jede za vámi.

5. Míjejte ostatní uživatele stezky
po jejich levé straně − používejte signálu rukou pro upozornění těch, co
jedou za vámi. Předjíždějte je s dostatečnou rezervou. Pamatujte, děti
a zvířata jsou nepředvídatelné.
6. Dávejte včas zvukové znamení
před zamýšleným předjížděním −
dopřejte osobě, kterou míjíte, dostatek času na reakci.
7. Respektujte dopravní značky
a signály − všímejte si zejména upozornění, kde stezky křižují silnice
nebo železnice. Bute opatrní při
jejich přecházení.
8. Za snížené viditelnosti svite −
bute vybaveni ve vlastním zájmu
světly v kteroukoli dobu. Nejezděte
po stezkách pod vlivem alkoholu.
9. Neničte vybavení stezek ani jejich povrch. Udržujte čistotu a neodhazujte odpadky na stezku ani do
jejího okolí.
10. Respektujte soukromý i veřejný majetek − stezky jsou veřejně
přístupné, avšak často vedou místy,
která jsou soukromým vlastnictvím.
−lm−
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V domově pro seniory blahopřáli k narozeninám
Primátor Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Wagnerová blahopřáli k významným životním jubileím. V Domově pro seniory v Jihlavě
− Lesnově oslavila už 102. narozeniny
paní Hedvika Šildbergerová, 101 let
slavila také paní Alžběta Novotná.
Za magistrát blahopřáli vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Foto: 802
Š: 100.00 / V: 65.00

Požár ve svozovém vozidle na odpad

ALŽBĚTA NOVOTNÁ (101 roků) a Hedvika Šildbergerová (102 let − vpravo)
oslavily svá životní jubilea.
Foto: archiv NJR

Magistrát nechal ošetřit
60 stromů na Sokolovské ulici
V pondělí 20. října začaly práce na
stromech lemujících Sokolovskou ulici v Jihlavě. Odborná firma zde ošetří
šedesát listnatých stromů.
"Zásah je nutný z důvodu zlepšení
nebo udržení zdravotního stavu stromů. To je předpoklad pro to, aby stromy, respektive případné padající suché větve, nebyly nebezpečné pro vozidla a osoby, které se po frekventované Sokolovské ulici pohybují," vysvětlil Vladimír Másílko z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. "Dobu zásahu odhadujeme
asi na deset dní. Pokud bude příznivé
počasí a neobjeví se nějaké komplikace, termín může být i kratší,"
upřesnil Másílko.
Zásah provede firma Treewalker,
která byla nejúspěšnější ve výběro-

Jozef Labuda a pracovnice matriky
Libuše Indrová. Oslavenkyně obdržely dárkové koše, květiny a další dárky.
Podle ředitele domova pro seniory
Vladimíra Maštery se budou připomínat další významná jubilea v prosinci, budou to rovněž 102. a 101.
narozeniny.
−lm−

vém řízení. Práce bude probíhat přímo v korunách stromů, kde se tzv.
stromolezeckou dvoulanovou technikou bude pohybovat čtveřice mužů a
jedna žena. Akce bude stát 182 tisíc
korun. "Dobou trvání, objemem prací
a způsobem ošetření jde zatím o největší akci, kterou jsme kdy připravovali," dodal Vladimír Másílko s tím,
že odbor v jarních měsících na Sokolovské ulici nechá vysadit 28 nových
stromů.
Na Sokolovské ulici platí uzavírka,
objízdné trasy jsou vyznačeny ulicemi Královský vršek, Jiřího z Poděbrad
a Havlíčkovou. Dopravu řídí strážníci
městské policie. Uzavírka bude trvat
maximálně do 2. listopadu 2008.
−lm−

Službám města Jihlavy (SMJ) málem shořel svozový vůz za pět milionů.
"Dne 15. října došlo při svozu barevného skla z kontejnerů na separovaný odpad v Jihlavě k mimořádné
události. Při výsypu kontejneru s barevným sklem v ulici Na Růžku do
svozového vozidla došlo ke slabší explozi, obsah kontejneru ve svozovém
vozidle začal hořet a jen díky duchapřítomnosti posádky svozového vozidla nedošlo k větším škodám a ohrožení
zdraví posádky i spoluobčanů," řekl
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.
Pracovníci SMJ znemožnili zahrnutí
hořícího skla do vnitřních prostor svozového vozidla a okamžitě přejeli na
Hasičskou stanici na ulici Romana Ha-

velky, kde hasiči požár ještě v zárodku
zlikvidovali. Podle vyjádření hasičů
se mohlo jednat například o nějaký
druh kyseliny v zavřené láhvi, která
se při výbuchu rozbila. Tento jev způsobil chemickou reakci, jejímž výsledkem byl výbuch a následný oheň.
Pokud by se oheň rozšířil na celé vozidlo, pak by škoda mohla dosáhnout
výše až 5 milionů korun, což je hodnota svozového vozidla.
"Občané by měli důsledně dodržovat pravidlo, že do kontejneru na separovaný odpad nepatří odpady nebezpečné. Tyto mohou občané Jihlavy
zdarma odevzdat na sběrném dvoře v
areálu SMJ na ulici Havlíčkově nebo
při sobotních podzimních mobilních
svozech," doplnil Málek.
−lm−

Foto: 801
Š: 100.00 / V: 45.25

PŘÍČINOU požáru nádoby na odpad bylo vsypání žhavého popela.
Foto: archiv NJR

Na záchytce letos pobylo už 800 lidí
Služby města Jihlavy (SMJ) provozují protialkoholní záchytnou stanici (PZS) v kraji Vysočina a
poskytly vyhodnocení provozu od ledna do konce
září letošního roku.
Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob − 823 osob celkem,
z toho:
715 osob mužského pohlaví,
107 osob ženského pohlaví.
2. Počet opakovaně zachycených: 247 osob (1
osoba − 43x zadržená)
− jedná se o osoby, které byly opakovaně zachyceny během provozování protialkoholní záchytné
stanice SMJ. Tento počet není jenom za rok 2008,
ale od doby instalace počítačového programu, který
tuto statistiku zaznamenává, a to je od roku 2004.
3. Žádost Policie ČR o umístění osob v PZS −
823 osob.
4. Podíl zdravotnických zařízení při zachycení
osob − 176 osob
(např. odděl. chirurgické, ortopedické, interní,
neurologie, psychiatrie, traumatologie, ORL, zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina a další).
5. Věková kategorie − zadržený musí dosáhnout
minimálně 15 let (nižší věková kategorie se předává
na dětské oddělení).
Nejmladší zachycený za III. čtvrtletí roku 2008
− 15 let
Nejstarší zachycený za III. čtvrtletí roku 2008
− 82 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kategorii 41−50 let − 213 osob

Průměrný věk zachycených osob 39 roků.
6. Trvalé bydliště zachycených osob − kraj Vysočina
Jihlava − 213
Havlíčkův Brod − 144
Pelhřimov − 93
Třebíč − 73
Žár nad Sázavou − 105
Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů −
119
Cizí státní příslušníci − 76 (nejvíce Slovenská
republika − 39)
ostatní např. Bulharsko, Mongolsko, Moldavsko,
Ukrajina, Litva, Bělorusko, Polsko, Německo, Rakousko atd.
7. Pracovní zařazení zachycených osob −
uveden zaměstnavatel − 260
hlášen na ÚP dle trv. bydl.− 157
bez prac. poměru, neevidován − 146
studující − 27
důchodce − 35
důchodce částečný − 11
invalidní důchodce − 71
soukromý podnikatel − 6
živnostník − 49
neurčeno − 57
státní zaměstnanec − 1
mateřská dovolená − 3
8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
na základě změny v zákoně už neplatí, že doba
záchytu musí být minimálně 8 hodin, ale nově platí
výklad: "Po odeznění klinických příznaků opilosti"
to znamená, že tato doba může být kratší než 8

hodin, pokud už zachycená osoba nejeví známky
opilosti. Maximální délka záchytu 24 hodin nadále
zůstává.
Podle stupně opilosti − měří se v promile alkoholu v krvi speciálním přístrojem − Alcotest DRÄGER
7410 plus.: zkoušce podrobeno − 705 osob (u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit pro neschopnost nebo nespolupracovali)
nejvyšší naměřená hodnota − 5,090 %o
nejkratší − 8 hodin, nejdelší − 23 hodin 40 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12
hodin 30 minut
9. Cena za nocleh: 1 700,− Kč (stejná pro cizince)
zvýšení částky: od 1. 2. 20008 cena za záchyt −
4000,− Kč. (stejná i pro cizince)
pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané
"Uznání dluhu" a má 14denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti − 25 osob −
80.500,− Kč
5 osob zaplatilo − 1.700,− Kč (8.500,− Kč)
4 osoby zaplatily − 2.000,− Kč (8.000,− Kč)
16 osob zaplatilo − 4.000,− Kč (64.000,− Kč)
10. Kapacita protialkoholní záchytné stanice:
8 místností
z toho: 2 místnosti − 1x pevné lůžko
6 místnosti − v každé 2−3 mobilní lůžka
11. Počet zaměstnanců PZS: 5 lidí − odbornost
Střední zdravotnická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním poměru
1 pracovník na dohodu
12. Lékaři: 10 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař − 2 atestace
(Dle podkladů SMJ zpracoval −lm−)
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Festival Hudba tisíců probíhá
i v rodišti Gustava Mahlera
Další růži do Mahlerovského rosária v Kalištích u Humpolce zasadila
spolu s Dr. Zdeňkem Mahlerem náměstkyně primátora Jihlavy Irena
Wagnerová.
Ve zcela zaplněném rodném domě
Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce proběhla kromě sázení růže v
rámci festivalu Hudba tisíců beseda s
letošním jubilantem Dr. Zdeňkem

Mahlerem, který hovořil o připravovaném televizním dokumentu o Gustavu Mahlerovi i o dalších tématech.
Objasnil i svoji genealogickou vazbu
na skladatele Gustava Mahlera a zmínil se i o dalších aktivitách, které společně se Společností Gustava Mahlera
připravuje pro velká jubilea 2010
/2011.
−jč−

Foto: 1001
Š: 100.00 / V: 73.38

Písně slavily úspěch
Mimořádným úspěchem skončila premiéra pořadu Alma Mahler, její život
a písně na festivalu Hudba tisíců v Jihlavě v říjnu. Na koncertě kromě úryvků
z vlastního životopisu Almy Mahler, které vynikajícím způsobem přednesla
Valérie Zawadská, zazněly i její ne příliš často provozované písně, ve skvělém
a citlivém podání Andrey Kalivodové a Kristiny Kasíkové. Hudební část doplnily písně Gustava Mahlera a operní árie. Zcela zaplněný sál hotelu Gustav
Mahler v Jihlavě odměnil všechny umělkyně bouřlivým potleskem. Projekt
měl v Jihlavě svoji premiéru.
−lm−

Foto: 1002
Š: 100.00 / V: 64.00

VŠECHNY umělkyně odměnil naplněný sál bouřlivým potleskem.
Foto: archiv NJR

Zpráva o činnosti MP za říjen
V říjnu strážníci zadrželi celkem
pět osob, po kterých bylo vyhlášeno
celostátní pátrání. Na Jakubském náměstí byl zadržen řidič, který řídil
neosvětlené vozidlo. Při kontrole a
po provedení dechové zkoušky se
prokázalo, že se jedná o osobu bez
platného řidičského oprávnění, která
navíc před jízdou požila alkoholický
nápoj. Na základě oznámení byl zadržen muž, který se pokusil v kostele
odcizit svícen. Zadržený muž byl následně předán policii. Stejný pachatel

byl o několik dnů později zadržen
hlídkou městské policie po krádeži v
jedné drogerii. I v tomto případě se
muž pokusil s kradeným zbožím z
místa činu utéct. Při jiné drobné krádeži byl zadržen muž, který se krádeží v obchodech dopouští opakovaně. Jeho jednání bylo kvalifikováno
jako trestný čin.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele
Městské policie Jihlava

Foto: 1003
Š: 100.00 / V: 64.00

POSLEDNÍ týden v říjnu (již po naší redakční uzávěrce) byl ve znamení Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu. K této významné společenské a
kulturní akci města se vrátíme v příštím vydání NJR. Foto: Lubomír Maštera

NÁMĚSTKYNĚ Irena Wagnerová a historik Zdeněk Mahler zasadili růži v
Foto: Jan Černo
Kalištích.

Naturistický Helouvín poprvé v Jihlavě
Ve Vodním ráji v Jihlavě proběhne
v listopadu akce pro vyznavače naturismu "Naturistický Helouvín 2008".
Naturisté v České republice mají
dlouholetou tradici. Vedle stovek pláží se s rozvojem saun a v poslední
době aquaparků naháči stěhují v zimním období do krytých prostor. Vůbec
nejde o nějakou revoluci v chápání a
prezentování nahoty. Sauny existují
už velmi dlouho a přechod z prohřívárny přes ochlazovnu do plaveckého
bazénu je chápán jako spíše logický
postup.
Naturisté před pár léty začali v libereckém Babylonu s Naturistickými
party, královéhradeckém Aquaparku
Městských lázní s Naturistickým Mikulášem, Helouvínem, Plesíkem nebo
Čarodějnicemi. Kromě toho funguje
v desítce krytých bazénů u nás pravidelné naturistické plavání.
Jedním z vrcholů letošní zimní naturistické sezony je Noc naturistů v
novém Aquapalace Čestlice u Prahy.

Vodní ráj v Jihlavě navštíví naturisté letos poprvé. Díky vstřícnému
přístupu vedení VR bude tento aquapark letos hostit Naturistický Helouvín. Jako na všech našich akcích půjde o rodinnou zábavu se soutěžemi
pro děti od 3 do 99 let, malování na
tělo a samozřejmě relaxaci po celý
večer.
Jako na ostatních akcích očekáváme návštěvu jak z řad místních naturistů, tak hlavně Brňanů a jistě také
z Prahy přijede nemalé množství naháčů.
Naturistické akce se konají za přísně dodržované nesexuální atmosféry
pod mottem: "Návrat do dětství pro
všechny". Zváni jsou všichni, kteří
se chtějí skvěle bavit, chtějí si užít
vodních radovánek i příjemného kolektivu. Akce proběhne v sobotu 8.
11. 2008 od 18.00 do 22.00 a bližší
informace lze získat na http://naturista.cz/drupal/?q= naturisti_jihlava
nebo tel: 775 327 085.
−lm−

Novela památkového zákona
zvyšuje sankce
Od 21. srpna 2008 začala platit novela zákona o státní památkové péči
č. 307/2008 Sb., přinášející řadu
změn, o kterých je třeba veřejnost
informovat.
"Z nejdůležitějších jmenujme např.
přesun některých kompetencí z Ministerstva kultury na krajské úřady,
zvýšení sankcí za přestupky a porušení povinnosti dle památkového zákona, zavedení nového institutu plánů ochrany památkových rezervací a
památkových zón atd.," řekla Pavla
Hubená z oddělení památkové péče
magistrátu.
Vlastníků a uživatelů kulturních
památek a nemovitostí v plošně chráněných územích dle památkového zákona se asi nejvíce dotýká zvýšení
sankcí za porušení ustanovení tohoto
zákona, a to až do výše 2 000 000
Kč; na rozdíl od předchozí úpravy se
již nerozlišuje mezi fyzickou, resp.
fyzickou osobou podnikající a právnickou osobou. U národních kulturních památek může být pokuta ještě
vyšší − až do 4 000 000 Kč.
Předchozí znění zákona, umožňující sankcionovat za porušení povinností max. do 100 000 Kč (národní
kulturní památky max. 500 000 Kč),

často neodráželo výše škod na historických hodnotách jednotlivých objektů, což bylo nejen nedostatečné,
ale i neefektivní. Zvýšení sankcí by
mělo působit především preventivně,
aby k porušování zákona vůbec nedocházelo.
"V této souvislosti je třeba upozornit vlastníky nemovitostí v Městské
památkové rezervaci Jihlava a jejím
ochranném pásmu na povinnost si
předem vyžádat závazné stanovisko,
resp. rozhodnutí orgánu státní památkové péče − magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování k
jakékoli stavbě, změně stavby, udržovacím pracím atd. (viz § 14 památkového zákona) na tomto objektu,
včetně těch, které nepodléhají schvalování dle stavebního zákona," upozornila Hubená. Na území ochranného pásma je tato povinnost omezena
úpravami, patrnými z exteriéru (např.
výměna oken, rekonstrukce střech,
komínů apod.).
Informace o hranicích jednotlivých
území v zájmu státní památkové péče
stejně jako ostatní dotazy rádi zodpovědí a poskytnou pracovníci magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování.
−lm−
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Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 23. 9. 2008
(Dokončení z minulého čísla)
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení
Zastupitelstva města Jihlavy s omezeným rozsahem zpřístupňovaných
osobních údajů − označené xxx.
Usnesení č. 341/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/9 o výměře 20 m2 xxx za cenu
1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 342/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e prodej pozemku v
k. ú. Jihlava p. č. 4355/10 o výměře
20 m2 xxx za cenu 1.000,−− Kč/m2 za
podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 343/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/11 o výměře 20 m2 xxxxxxxxx
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 344/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/12 o výměře 20 m2 xxxxxx
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-

va ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 345/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/14 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 346/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/15 o výměře 19 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 347/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/16 o výměře 22 m2 xxxxxxx
za cenu 1.000,− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 348/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/17 o výměře 20 m2 xxxxxx,
za cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 349/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.

č. 4355/18 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.000,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 350/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4355/19 o výměře 20 m2 xxx za
cenu 1.500,−− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 351/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 6099 o výměře 64 m2 xxx za cenu
celkem 32.000,−− Kč za podmínek:
− z výběrového řízení ze dne
09.07.2008
− úhrady zbývající části kupní ceny
do 30 dnů ode dne podpisu kupní
smlouvy oběma stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení celé kupní
ceny ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 352/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v k. ú. Pávov p. č.
68 o výměře 934 m2 xxx za cenu 400,−
Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.

− úhrady kupní ceny do 30 dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma
stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny
ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch kupujících do 30 dnů
po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 354/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 393/36, p. č. 393/43 a p.
č. 393/44 společnosti JMP Net, s. r.
o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno,
za cenu 550 Kč/m2 dle přílohy č. j.
MO/3885/2008.
Usnesení č. 355/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
směnu pozemků v k. ú. Helenín p.
č. 252/1 o výměře 36 m2 a p. č. 252/2
o výměře 126 m2 z vlastnictví statutárního města Jihlavy za pozemek p.
č. 247/8 o výměře 44 m2 z vlastnictví
xxx s finančním vypořádáním rozdílu
ve výměrách za cenu 500,−− Kč/m2
za podmínek:
− finančního vyrovnání směny výše
uvedených pozemků ve výši 59.000,−−
Kč ve prospěch města do 30 dnů ode
dne podpisu směnné smlouvy všemi
účastníky
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od směnné
smlouvy v případě neuhrazení finančního vyrovnání ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava ve prospěch účastníků směnné
smlouvy do 30 dnů po úhradě finančního vyrovnání.
Usnesení č. 356/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 407/07−ZM ze dne
23.10.2007.
Usnesení č. 357/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy na směnu části
pozemku v k. ú. Hruškové Dvory p.
č. 18/1 ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, za části pozemků v k. ú.
Hruškové Dvory p. č. 31 a p. č. 29 ve
vlastnictví EKON, družstvo, se sídlem
Srázná 1391/17, Jihlava, dle přílohy
č. j. MO/3995/2008 za účelem výstavby chodníků, po geometrickém zaměření skutečně provedené stavby, o
shodných výměrách bez finančního
vyrovnání.
Usnesení č. 358/08 − ZM

Usnesení č. 353/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v k. ú. Staré Hory
p. č. 51/23 o výměře 372 m2 do podílového spoluvlastnictví
xxx každému k jedné ideální polovině, za cenu 800,−− Kč/m2 za podmínek:

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
převod pozemků v k. ú. Jihlava p.
č. 5703/335, p. č. 5703/369 a p. č.
5703/370 vlastníkům bytových jednotek v budově č. p. 5432, postavené
na pozemku p. č. 5703/335, dle přílohy č. j. MO/4364/2008.
(Pokračování na str. 30)
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Usnesení č. 359/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
převod pozemku v k. ú. Jihlava
p. č. 5708/77 vlastníkům bytových
jednotek v budově č. p. 5299, na
uvedeném pozemku postavené, dle
přílohy č. j. MO/4359/2008.
Usnesení č. 360/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
převod pozemku v k. ú. Jihlava
p. č. 5708/78 vlastníkům bytových
jednotek v budově č. p. 5300, na
uvedeném pozemku postavené, dle
přílohy č. j. MO/4360/2008.

IČ 27702812, se sídlem Jihlava, Fritzova 4258/2, PSČ 586 01, a uzavření
kupní smlouvy dle přílohy č.j. MO/
3442/2008.
Usnesení č. 365/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pávov,
Vysoká u Jihlavy a Zborná z vlastnictví České republiky − Pozemkový
fond České republiky, Husinecká
1024/11a, 130 00, Praha 3 za podmínek stanovených zákonem č.
95/1999 Sb. dle přílohy čj. MO/
4430/2008.

Usnesení č. 361/08 − ZM

Usnesení č. 366/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e převod pozemku v
k. ú. Jihlava p. č. 5708/79 vlastníkům
bytových jednotek v budově č. p.
5301, na uvedeném pozemku postavené, dle přílohy č. j. MO/
4361/2008.

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
nabytí pozemků v k. ú. Jihlava
vedených v katastru nemovitostí p.
č. 3514/98, p. č. 3514/99, p. č.
3514/112, p. č. 3514/117, p. č.
3514/120, p. č. 5643/20, p. č. 5647,
p. č. 5659/1, p. č. 5659/14, p. č.
5660, p. č. 5661/341 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.
č. 3505, p. č. 3506, p. č. 3507 a p. č.
5652 z podílového spoluvlastnictví
xxx, každý k jedné ideální třetině,
do vlastnictví statutárního města Jihlavy, za kupní cenu 150 Kč/m2,
dle přílohy č. j. MO/4365/2008, za
podmínky, že prodávající vezmou
zpět žalobu s návrhem na zastavení
řízení vedeného u Okresního soudu
v Jihlavě pod č. j. 12 C 558/2003 a
že kupující vezme zpět odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25.04.2007 pod č. j. 9
C 65/2003−121 s návrhem na zastavení odvolacího řízení.

Usnesení č. 362/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemků v k.ú. Jihlava p.č.
5519/12 a p.č. 5519/43 xxxxxx za
kupní cenu 550,− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy oběma stranami
− sjednání práva statutárního města Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 363/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
převod pozemku v k.ú. Hruškové
Dvory p.č. 582 o výměře 527 m2
xxxxx za cenu 100,− Kč/m2 za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy oběma stranami
− sjednání práva statutárního města Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
Usnesení č. 364/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 477/07 − ZM ze dne
18.12.2007
aschvaluje
převod části pozemku v k.ú. Helenín p.č. 71/1 − ostatní plocha, jiná
plocha, v geometrickém plánu č.
345−79/2008 pro k.ú. Helenín, dosud
nezapsaném v katastru nemovitostí,
označenou písmenem "a", družstvu
Bytové družstvo Helenín, družstvo,

Usnesení č. 367/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Jihlava p.č. 5307/4 a p.č. 5307/5 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4248−475/2007 z vlastnictví
České republiky − Podnik bytového
hospodářství Jihlava, s.p. v likvidaci,
Havlíčkova 111.
Usnesení č. 368/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s převodem pozemků v k. ú. Jihlava p.č. 951/4 a p.č. 951/5 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4248−475/2007 vlastníkovi
stavby z vlastnictví České republiky
− Podnik bytového hospodářství Jihlava, s.p. v likvidaci, Havlíčkova
111.
Usnesení č. 369/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
zrušení
části
usnesení
č.
234/07−ZM ze dne 26. 06. 2007 spočívající ve zrušení bezúplatného nabytí pozemku v k. ú. Helenín p. č.
291/30 o výměře 90 m2 z podílového
spoluvlastnictví xxx
Usnesení č. 370/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku v k.
ú. Helenín p. č. 291/9 o výměře 41
m2 z vlastnictví společnosti STAPOS,
spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Jihlavy dle přílohy č. j.
MO/4021/2008.
Usnesení č. 371/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
nabytí ideálního spoluvlastnického podílu pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 455/2, p. č. 455/23 a p.
č. 455/29, a to ideálních 5/12 z vlastnictví xxxx a ideálních 5/12 z vlastnictví xxx, do vlastnictví statutárního
města Jihlavy, za kupní cenu 500
Kč/m2, dle přílohy č. j. MO/
2463/2008.
Usnesení č. 372/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
darování pozemku p. č. 2946/1 v
k. ú. Jihlava do podílového spoluvlastnictví xxx
Usnesení č. 373/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
úpravu Pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007 dle přílohy č.j. MO/4446/2008.
Usnesení č. 374/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1579 v Jihlavě, tř. Legionářů or.č.
8 na pozemku p.č. 3273 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18.12.2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství, zídky ve dvoře a pozemku p.č. 3279, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy, za
cenu dle článku III. odstavec 2 uvedených pravidel.
Usnesení č. 375/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 3656, 3657 v Jihlavě, ul. Březinova or.č. 28, 29, na pozemcích p.č.
5468/143 a p.č. 5468/144, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, v platném znění a
dle Pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007,
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a uvedených pozemcích, oprávněným nájemcům ke
dni uzavření kupní smlouvy za cenu
dle článku III. odstavec 1.
Usnesení č. 376/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2512 v Jihlavě, ul. Mošnova or.č.

23, 25, na pozemku p.č. 1747/3 −
zastavěná plocha v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č. 1747/3,
oprávněným nájemcům ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu dle
článku III. odstavec 1, včetně pozemku p.č. 1747/2 − ostatní plocha
v k.ú. Jihlava za cenu 500,− Kč/m2,
a za podmínky ošetření závazku zrušit septik a napojit kanalizaci domu
na kanalizační řad do 1 roku od
umožnění napojení.
Usnesení č. 377/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1154 v Jihlavě, Minoritské náměstí or.č. 9 na pozemku p.č. 2583
− zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, v platném znění
a dle Pravidel pro prodej bytových
jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007,
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č.
2583, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pravidel.
Usnesení č. 378/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě,
č.p. 1447 v Jihlavě, ul. Kollárova or.č.
18, na pozemku p.č. 5105/5 − zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění a dle
Pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007,
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č.
5105/5, oprávněným nájemcům ke
dni uzavření kupní smlouvy za cenu
dle článku III. odstavec 1.
Usnesení č. 379/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2015 v Jihlavě, ul. Na Hliništi
or.č. 24, na pozemku p.č. 4196 −
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jihlava, včetně jednotky vzniklé půdní vestavbou, dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, v platném
znění a dle Pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství, zídky ve
dvoře a pozemku p.č. 4196, oprávněným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy za cenu dle článku
III. odstavec 1, a včetně pozemku
p.č. 4197 − zahrada v k.ú. Jihlava za
cenu 500,− Kč/m2.
(Pokračování na str. 31)
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Usnesení č. 380/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1081 v Jihlavě, ul. Havířská or.č.
6 na pozemku p.č. 2505 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č. 2505, oprávněným nájemcům ke dni uzavření kupní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel a včetně pozemku p.č. 2506 − zahrada v
k.ú. Jihlava, za podmínky ošetření
práva vstupu do podzemí a za podmínky, že budoucí vlastníci instalují
na rozhraní II podzemního podlaží
uzamykatelnou mříž.
Usnesení č. 381/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 618 v Jihlavě, ul. Lazebnická or.č.
17 na pozemku p.č. 1488 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušenství a součástech (podzemní prostory) a pozemku p.č. 1488, oprávněným nájemcům ke dni uzavření kupní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel.

stavec 2 uvedených pravidel a za podmínky ošetření práva vstupu do podzemí a strpění veřejného osvětlení
na domě.

prodeje bytové jednotky č. 383/2 v
domě v Jihlavě Horním Kosově, ul.
Jarní or.č. 28, do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 384/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení lhůty pro zaplacení
zbývající části kupní ceny ve výši
112.891,− Kč za převod bytové jednotky č. 377/2 v domě Jarní 16 v
Jihlavě, Horním Kosově, kupujícím
xxx do 30. 9. 2008 a
schvaluje
odstoupení statutárního města Jihlavy od smlouvy č. 459/MO/08 v
případě, že do 30. 9. 2008 kupující
neuhradí kupní cenu v plné výši.

Usnesení č. 388/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1413 v Jihlavě, ul. Úvoz or.č. 1,
na pozemku p.č. 2895 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušenství, zídky ve dvoře a pozemku p.č.
2895, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy za cenu dle
článku III. odstavec 1.
Usnesení č. 385/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1677 v Jihlavě, ul. Husova or.č.
37 na pozemku p.č. 3421 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č. 3421 oprávněným nájemcům ke dni uzavření kupní smlouvy, za cenu dle článku III.
odstavec 2 uvedených pravidel a za
podmínky ošetření strpění veřejného
osvětlení na domě.

Usnesení č. 382/08 − ZM

Usnesení č. 383/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 56 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č.
5 na pozemku p.č. 91 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č. 91, oprávněným
nájemcům ke dni uzavření kupní
smlouvy, za cenu dle článku III. od-

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném
znění převod nebytového prostoru,
nebytové jednotky č. 1164/5 v domě
č.p. 1164, Mrštíkova ul. or.č. 8, který
je nemovitou kulturní památkou, na
pozemku p.č. 2594 − zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství, uvedeném pozemku a kanalizačních a vodovodních přípojkách
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, a včetně
zůstatku finančních prostředků spojených se správou a údržbou domu
č.p. 1164, xxxxxx za kupní cenu celkem 231.700 Kč.
Usnesení č. 390/08 − ZM

Usnesení č. 386/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1575 v Jihlavě, ul. Bezručova
or.č. 3 na pozemku p.č. 3269 − zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, v platném znění a
dle Pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství a pozemku p.č. 3269, oprávněným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy, za cenu dle článku
III. odstavec 2 uvedených pravidel.

Usnesení č. 389/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domech, kde došlo v minulosti k prodeji
bytových jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a to:
− bytové jednotky č. 4206/3 v domě v Jihlavě, ul. Na Kopci or.č. 25
− bytové jednotky č. 390/7 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or.č. 7
− bytové jednotky č. 1880/109 v
domě v Jihlavě, ul. Seifertova or.č.
10
− bytové jednotky č. 1880/203 v
domě v Jihlavě, ul. Seifertova or.č.
12
− bytové jednotky č. 2697/19 v domě v Jihlavě, ul. U Cihelny or.č. 7 v
souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Jihlavy ze dne 18. 12.
2007, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích
a včetně zůstatku finančních prostředků spojených se správou a údržbou domu, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy, za
cenu dle článku III. odstavec 1.
Usnesení č. 387/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění
usnesení č. 330/06 − ZM týkající se

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění převod nebytového prostoru, nebytové jednotky č. 1164/4 v domě
č.p. 1164, Mrštíkova ul. or.č. 8, který
je nemovitou kulturní památkou, na
pozemku p.č. 2594 − zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství, uvedeném pozemku a kanalizačních a vodovodních přípojkách
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, a včetně
zůstatku finančních prostředků spojených se správou a údržbou domu
č.p. 1164, xxx za kupní cenu celkem
497.300 Kč.
Usnesení č. 391/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném
znění a v souladu se zákonem č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
jiného nebytového prostoru, nebytové jednotky č. 1926/8 v domě č.p.
1926, ul. Dvořákova or.č. 7 na po-

zemku p.č. 4048 − zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech domu, příslušenství, uvedeném pozemku a pozemku p.č. 4049 − zahrada v k.ú.
Jihlava a kanalizačních a vodovodních přípojkách ve smyslu zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a včetně
zůstatku finančních prostředků spojených se správou a údržbou domu
č.p. 1926, xxx za kupní cenu celkem
159.080 Kč.
Usnesení č. 392/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
v souladu s pravidly pro prodej
nebytových prostor − garáží ve vlastnictví statutárního města Jihlavy a v
souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, převod jiného nebytového prostoru, nebytové jednotky č. 1795/201 v domě č.p. 1795,
ul. Ke Skalce or.č. 11 na pozemku
p.č. 3651/1 − zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství,
uvedeném pozemku a pozemku p.č.
3651/2 − zahrada v k.ú. Jihlava a
kanalizačních a vodovodních přípojkách ve smyslu zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
platném znění a včetně zůstatku finančních prostředků spojených se
správou a údržbou domu č.p. 1795,
xxxx za kupní cenu celkem 81.000
Kč.
Usnesení č. 393/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatný převod nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 1317 v Jihlavě, Masarykovo nám. or.č. 57 na
pozemku p.č. 2766 − zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2766
do vlastnictví kraje Vysočina a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o
zřízení předkupního práva dle přílohy č.j. MO/4406/2008.
Usnesení č. 394/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatný převod nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 1468 v Jihlavě, tř. Legionářů or.č. 36 na pozemku p.č. 3002 − zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku p.č. 3002 do
vlastnictví kraje Vysočina a uzavření
darovací smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva dle přílohy č.j.
MO/4405/2008.
Usnesení č. 395/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí nemovitostí v
k.ú. Jihlava, objektu č.p. 65 na pozemku p.č. 100 − zastavěná plocha a
nádvoří, garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 101 − zastavěná plocha a
nádvoří a pozemků p.č. 100, p.č. 101,
p.č. 102 − zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, do vlastnictví statutárního města Jihlavy a uzavření darovací
smlouvy s krajem Vysočina dle přílohy č.j. MO/4407/2008.
(Pokračování na str. 32)
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Na obzoru je nový akcionář FC Vysočina
(Dokončení ze str. 31)
Usnesení č. 396/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí
č.
UZSVM/BJI/
2251/2008−BJIM, uzavřenou mezi
Českou republikou −Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
a statutárním městem Jihlava na bezúplatný převod nemovitostí v k.ú.Heroltice u Jihlavy a v k.ú. Hruškové
Dvory dle přílohy čj. MO/4168/2008.
Usnesení č. 397/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vydání souhlasu se zrušením duplicitního zápisu vlastnického práva
v katastru nemovitostí, zapsaného pro
Českou republiku s právem hospodaření s majetkem státu pro Podnik bytového hospodářství, státní podnik v
likvidaci se sídlem Havlíčkova 111,
Jihlava a Českou republiku − s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Hasičský záchranný sbor kraje
Vysočina, se sídlem Jihlava, Ke Skalce
4960/32 k pozemku v k.ú. Bedřichov
u Jihlavy st. p. č. 28, bez dalších nároků ve prospěch České republiky −
s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Hasičský záchranný sbor
kraje Vysočina, se sídlem Jihlava, Ke
Skalce 4960/32.
Usnesení č. 398/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
souhlasné prohlášení o zrušení duplicitního vlastnického práva statutárního města Jihlavy
a České republiky − s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
k pozemku v k.ú. Bedřichov u Jihlavy
st. p. č. 664 a pozemku v k.ú. Jihlava
p. č. 6240 ve prospěch České republiky − s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný
sbor kraje Vysočina se sídlem Ke Skalce 4960/32 dle přílohy čj. MO/
4216/2008.

s převodem pozemku p. č. 4360/21
v k. ú. Jihlava z vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu České
republiky do vlastnictví společnosti
International Education Center, s.r.o.,
Rantířovská 9, Jihlava.

prodloužení lhůty splatnosti smlouvy č. 697/MO/08 ze dne 13.5.2008,
uzavřené mezi statutárním městem
Jihlava a xxx a to do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 401/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 269/08−ZM o předání
majetku statutárního města Jihlavy
do správy příspěvkové organizaci
Zoologická zahrada Jihlava k 1. 7.
2008 dle přílohy č.j. OŠKT/451/2008
a dále
schvaluje
věření majetku statutárního města
Jihlavy do správy příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava dle
přílohy č.j. OŠKT/663/2008.

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
souhlasné prohlášení mezi ČR − Pozemkovým fondem ČR a statutárním
městem Jihlava, ve kterém statutární
město Jihlava uznává vlastnictví státu
k pozemkům v k.ú. Hruškové Dvory
p.č. PK 396 a PK 398, ze kterých
vznikly nynější pozemky p.č. 449/13,
449/21, část 449/31, 449/32, 449/33,
653/1, 653/2 dle přílohy č.j. MO/
4510/2008.
Usnesení č. 402/08 − ZM

Usnesení č. 409/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 324/07−ZM ze dne
18.9.2007.

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy na vodovodní řad pro veřejnou potřebu dle
přílohy č.j. OSR/2010/2008 v celkové
hodnotě 166.871,− Kč a
s ch v a l u j e
následné uzavření Smlouvy o vkladu majetku do hospodaření svazku
obcí dle přílohy č.j. OSR/2011/2008
v celkové hodnotě 166.871,− Kč.

Usnesení č. 403/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na nabytí stavby ubytovacího zařízení v
k.ú. Jihlava č.p. 2743 na pozemcích
p.č. 4384/2 a p.č. 4384/6 a pozemku
p.č. 4384/6 do vlastnictví statutárního
města Jihlavy dle přílohy č.j. MO/
4497/2008.
Usnesení č. 404/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 268/05−ZM ze dne
28.6.2005 a č. 346/05−ZM ze dne
13.9.2005.
Usnesení č. 405/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na nabytí majetku Dětského dopravního
hřiště v Jihlavě dle přílohy č.j. MO/
4505/2008.
Usnesení č. 406/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
darovací smlouvu, uzavřenou mezi
statutárním městem Jihlava a Českou
republikou −s právem hospodařit s
majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, na bezúplatné darování pozemku v k.ú. Bedřichov u Jihlavy p. č. 175 a v k.ú.
Jihlava p. č. 4885/3 a dle dosud nezapsaného geometrického plánu pozemku v k.ú. Bedřichov u Jihlavy p.
č. 536/5 z vlastnictví statutárního
města Jihlavy do vlastnictví České republiky − s právem hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný
sbor kraje Vysočina, s předkupním
právem ve prospěch statutární město
Jihlava za celkovou kupní cenu
1.000,− Kč dle přílohy čj. MO/
4021/2008, a to pod podmínkou, že
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina bezúplatně převede vozidlo CAS
K 25 LIAZ 101 do vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej ideálních spoluvlastnických
podílů statutárního města Jihlavy v
k. ú. Štoky ve výši 72/838 pozemku
vedeného ve zjednodušené evidenci
p. č. 2642/2 a nemovitostí vedených
v katastru nemovitostí, a to pozemků
p. č. 2642/1, p. č. 2644/2 a p. č.
2644/1 z celkové kupní ceny 216.054
Kč a prodej ideálního spoluvlastnického podílu statutárního města Jihlavy v k. ú. Štoky ve výši 63/407 pozemku st. p. č. 221 a budovy č. p.
153 s přilehlými vedlejšími stavbami
na st. p. č. 221 z celkové kupní ceny
1.633.946 Kč xxx, za podmínek:
− úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy oběma stranami
− sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
− podání návrhu na vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, ve prospěch kupujícího
do 30 dnů po úhradě kupní ceny

Usnesení č. 400/08 − ZM

Usnesení č. 407/08 − ZM

Usnesení č. 399/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí

Usnesení č. 408/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje

Usnesení č. 414/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e vymezení ulice
"Hradební" dle přílohy č.j. ORM/
1352/2008.
Usnesení č. 415/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
informaci o účasti statutárního
města Jihlavy v projektu Vědeckotechnologický park Jihlava a schválení uzavření smlouvy o partnerství
mezi : krajem Vysočinou, statutárním
městem Jihlavou, Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Akademií věd
ČR, Technickou univerzitou v Liberci,
Univerzitou Palackého Olomouc a Vysokým učením technickým v Brně dle
přílohy č.j. ORM/1361/2008.
Usnesení č. 416/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
informaci o doplnění "Generelu
bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy" o
tři elektronické orientační majáčky
pro nevidomé za účelem odstranění
bariér ze života zdravotně postižených.

Usnesení č. 410/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy s Občanským sdružením Atletika, E. Rošického 6, Jihlava na bezplatné přenechání movité věci.

Usnesení č. 417/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
informace o vlivu obecně závazných vyhlášek na provozování hazardních her v Jihlavě.

Usnesení č. 411/08 − ZM

Usnesení č. 418/08 − ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dohodu o vypořádání technického
zhodnocení mezi statutárním městem
Jihlava a obchodní společností Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o. dle
přílohy č. j.: MO/4292/2008 a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření −
zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol.
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatné činnosti a zvýšení třídy 6
Kapitálové výdaje, § 6409 Ostatní činnosti j.n. − vypořádání technického
zhodnocení ve výši 372.200 Kč.

Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly u občanského sdružení HC
Dukla Jihlava − mládež dle přílohy
č.j. KP/141/2008.

Usnesení č. 412/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
záměr navýšení základního kapitálu obchodní společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. ze 2 000 000 Kč
na 7 000 000 Kč na základě rozhodnutí valné hromady uvedené společnosti vydáním nových akcií dle zdůvodnění.
Usnesení č. 413/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního
města Jihlavy "Regenerace městského
prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání
a všestranný rozvoj občanské vybavenosti" mezi statutárním městem Jihlava a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod dle přílohy č.j.
ORM/1299/2008 a
u k l á d á odboru rozvoje města
zajistit uzavření této smlouvy.

Usnesení č. 419/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly na místě u občanského sdružení ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM
S AUTISMEM − APLA − Vysočina, Telečská 7, Jihlava dle přílohy č.j. KP/
152/2008 a
neukládá
občanskému sdružení ASOCIACE
POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM −
APLA − Vysočina, Telečská 7, Jihlava
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších změn
a doplňků odvod neoprávněně použité částky ve výši 529.550,− Kč do rozpočtu města s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků ve
lhůtě do 31.10.2008.
Usnesení č. 420/08 − ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
berenavědomí
Zprávu o závěrečném účtu Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko,
zprávu kontrolního výboru a výrok
auditora k přezkoumání hospodaření
za rok 2007.
Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města
Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora
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Polovina volebního období je časem bilancování
Zeptali jsme se zástupců politických stran, zastoupených v městském
zastupitelstvu:
Máte za sebou první polovinu volebního období. Celá řada úkolů volebních programů se plní nebo se splnila. Najdete takový úkol, s jehož
plněním jste nespokojeni? Co je příčinou? A na jaké hlavní úkoly zaměříte
pozornost pro druhou část volebního období? Odpovědi nereprezentují
názor celé politické strany, ale pouze odpovídajících zastupitelů − pozn.
redakce.

ČSSD
Parkování,
chodníky, kanalizace
Jak jste poznamenal, celá řada úkolů z volebního programu je splněna
nebo se plní. Tento rok je postupně
uváděno do provozu sedm nových dětských hřiš, nedávno bylo otevřeno
zrekonstruované kino Dukla, na cestě
jsou peníze z Evropských fondů v řádu
stovek milionů korun, pomocí kterých
se v plnění programu posuneme zase
dál.
Výstavbou dalších etap cyklostezek
a bezbariérových tras navazujeme na
koncepční dokumenty, které byly zformulovány předchozím vedením města, atd. Velkou rezervu zatím vidím v
situaci s parkovacími místy, která se
nedostávají jak na sídlištích, tak v centru města, při řešení tohoto problému
se pěkně zapotíme.
Rezervy vidím také ve stavu chodníků a některých komunikací a v neposlední řadě ve stavu některých částí
kanalizační a vodovodní sítě − ke zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury přispěje realizace půlmiliardového projektu spolufinancovaného
z Fondu soudržnosti, který je před zahájením; poté bude možno přistoupit
v těchto lokalitách k opravám chodníků a komunikací (např. v ulici Brněnská).
Martin Hyský,
náměstek primátora

strální práci); zahájení přestavby Horáckého zimního stadionu na víceúčelovou halu; velká pozornost na zlepšení čistoty a bezpečnosti ve městě;
co nejlepší a nejefektivnější využití finančních prostředků, jež nám nabízí
EU atd.
Tomáš Sedlák,
zastupitel města

KSČM
Zdražení veřejných
služeb přes náš odpor
Nesplněn je závazek našeho volebního programu nezdražovat v Jihlavě
veřejné služby, včetně městské dopravy a nájemného. Byl splnitelný za
předpokladu vytvoření jiné koalice,
než dnes vládne Jihlavě. Koalice, ve
které jsme nepožadovali žádné place-

stupitelstvo nemohlo schválit na svém
posledním jednání nákup Octavie Superb za milion korun.
Ve zbývajícím volebním období z
těchto důvodů uděláme vše pro to,
aby Jihlavu za dva roky již vedli jiní
lidé ke skutečnému prospěchu občanů našeho města.
Pavel Šlechtický,
zastupitel města

SNK-ED
Jihlavské horní
právo do UNESCA
Jako opoziční zastupitel si nemohu
zrovna moc vybírat z toho, co se nám
za první polovinu volebního období
podařilo, a co ne.
Konfrontace s naším volebním programem je ale daleko příznivější, než
by se na první pohled zdálo, a to hlavně ze zřejmých důvodů − naše nosné
body korespondovaly s proklamovanou politikou "vládní" ODS, což je u
stran napravo od středu víceméně logické.
Díky trvalé dotaci z Ministerstva
kultury ČR do programu regenerace
městských památkových zón a rezer-

Foto: 3401
Š: 100.00 / V: 61.00

KDU−ČSL
Programové prohlášení se plní
Máme za sebou polovinu volebního
období. Když se podíváme na náš volební program, na to, co jsme se zavázali splnit, změnit k lepšímu v našem
městě, můžeme s radostí konstatovat,
že se postupně velká část našich návrhů, našich programových myšlenek
daří uvádět v praxi.
Proto si troufám tvrdit, že není úkol,
který jsme si předsevzali, jenž se nepodařilo nebo v blízké době nepodaří
splnit.
Snad jedinou věcí, která nás všechny tíží, je neutěšená situace s parkováním v centru města a s tím i související režim fungování pěších zón.
Toto je také jeden z hlavních úkolů
pro dny příští. Tím spíš, že dle mého
názoru otevření City Parku dopravní
situaci v centru města ještě více zkomplikuje.
Co se týče dalších úkolů pro druhou
část našeho volebního období: Kromě
již zmíněného řešení parkování ve
městě jsou všechny úkoly obsaženy v
programovém prohlášení Rady města,
což je pro nás koaliční smlouva, ve
které jsou zmíněny naše priority, jež
chceme dále společně naplňovat.
Snad bych zmínil jen některé z nich
− rekonstrukce chodníků ve městě, jež
souvisí s připravovanou rekonstrukcí
kanalizační sítě; studie možného propojení sídliště Březinovy sady s centrem města (tuto studii již tvoří studenti architektury z Brna jako seme-

PROSTOR bývalé tržnice je nyní oplocen a začínají první zemní práce na
Foto: Lubomír Maštera
parku Gustava Mahlera.
né funkce, za podmínek nezdražovat
a nerozprodávat městský majetek.
Stal se pravý opak. Bez projednání
v zastupitelstvu byla zdražena městská doprava na 12 Kč a časové jízdenky o 20 %. Rada města rozhodla o
maximálním zdražení nájemného
městských bytů k 1. 1. 2009. I v domech s pečovatelskou službou. U těchto bytů II. kategorie bude zdražení
nájemného o 110,4 %, tj. o 757 Kč
měsíčně u bytu s plochou 50 m2. Při
tom výnosy z nájmů bytů a nebytových prostor v Jihlavě dlouhodobě
převyšují náklady na údržbu bytového fondu.
K 1. lednu 2009 jihlavské zastupitelstvo rozhodlo přes odpor jedině komunistických zastupitelů zvýšit výrazně daně z nemovitostí. Například
v katastrálním území Pančava
5,625násobně. Rozhodli o tom ti, kteří
většinou nejezdí městskou dopravou,
nebydlí v městských bytech a už vůbec ne v domech s pečovatelskou
službou a zvýšení nějaké daně z nemovitostí při svých příjmech nepocítí.
Naopak nejvíce se toto zdražení dotýká sociálně slabých vrstev a důchodců. A i ti chtějí slušně žít. Sytý
hladovému nevěří. A opasky si neutahují všichni. Jinak by jihlavské za-

vací a díky trvalé přízni městského
rozpočtu se nám kontinuálně daří, a
to v komisi regenerace MPR, udržovat
dotační program na opravu historických domů v centru našeho města.
Mezi "splněné body" je možné zařadit i trvalou podporu města Jihlavy
vysoké škole polytechnické a plánovanému rozvoji jihlavské zoologické
zahrady, a to s maximálním využitím
evropských investičních zdrojů. Rovněž tak i Centrum dokumentárního
filmu se úspěšně dokončilo a můžeme
mu do budoucna popřát jen to nejlepší.
Těch slibovaných akcí, které se podařilo dokončit, je, řekl bych, docela
dost a mnohé další jsou připraveny k
realizaci. Na druhé straně je stále velké
množství akcí nebo aktivit našeho
krajského města, které zatím nejsou
připraveny a nebo se na ně pozapomnělo!
Tak např. za mnohé: "...ne úplně
se daří využívat všech dotačních titulů
na revitalizaci panelových sídliš a na
jejich úpravu a modernizaci, na jejich
mobiliář − prvky drobné architektury,
která by měla zušlechovat tyto velké
obytné soubory, které se staly plnohodnotnou a integrální součástí našeho krajského města".
Také v oblasti dopravy se ne vždy

daří vše na výbornou. V konfrontaci s
původní myšlenkou, že po zprovoznění obchvatu města dál na Znojmo
se vše vyřeší, to jaksi také moc nevychází. V oblasti dopravy a dopravní
obslužnosti města máme před sebou
ještě pořádný kus práce a za dva roky,
které jsou před námi, můžeme ještě
spoustu myšlenek postrčit trochu dále,
a to ke zklidnění dopravně−kolizních
stavů v našem stále se rozvíjejícím
městě.
Pravděpodobně se nepodaří přesvědčit mnohé nadřízené orgány k vybudování několika podzemních parkoviš v Městské památkové rezervaci
Jihlava, které by částečně vyřešily dopravní kolaps v oblasti parkování v
centru.
Jako jeden z důležitých bodů našeho volebního programu, který zatím
stagnuje, je to, že se budeme snažit, a
to v rámci propagace našeho "královského", města zařadit "jihlavské horní
právo" do seznamu památek UNESCO,
a to vč. pozůstatků po středověkém
dolování stříbra, které by si zasloužily,
aby byly zapsány do seznamu národních technických památek.
Tuto myšlenku, nebo spíše tuto vizi
vidím jako můj "osobní dluh" vůči
městu Jihlava a vůči jeho občanům.
Snad budu mít dostatek energie, až se
to budu snažit odstranit.
Jaroslav Huňáček,
městský zastupitel

ODS
Dokončit započaté projekty
Nespokojeni jsme se zdlouhavým
majetkoprávním vypořádáním, které
nemůžeme výrazně ovlivnit. Například vzhledem k tomu, že v posledních
letech bylo převedeno na magistrát
velké množství kompetencí výkonu
státní správy, město je nuceno zajistit
další kancelářské místnosti a prostory
pro archivaci.
Zatím to řešíme pronájmy a hledali
jsme vhodné objekty. Podařilo se nám
získat odpovídající budovy, jednak
bezúplatným převodem a jednak vydražením bývalých armádních objektů. Tato jednání však byla časově náročná a teprve v tomto měsíci byla
ukončena. Majetkoprávní vypořádání
nám přinášejí také komplikace v realizaci některých dalších projektů,
především pak u silnic a cyklostezek.
Úkolem pro druhou polovinu volebního období je dokončení realizace
započatých záměrů a příprava dalších
investičních projektů, včetně úspěšných žádostí o dotace z Evropských
strukturálních fondů.
Největšími a nejnáročnějšími projekty, jejichž realizace začne s největší
pravděpodobností již v příštím roce,
je jednak přestavba Horáckého zimního stadionu na víceúčelovou halu a
jednak realizace "Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody".
Posledně jmenovaný projekt v hodnotě 411 mil. Kč je dotován z Fondu
soudržnosti a projednání podmínek
poskytnutí dotace s Evropskou unií
bylo rovněž časově náročné.
Kromě zmíněných investičních akcí
se zaměříme na další zdokonalování
v oblasti odpadového hospodářství,
péče o zeleň, čistoty města, dostavby
systému dětských hřiš a budování
bezbariérových tras.
Jaroslav Vymazal,
primátor města
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Hokejisté v říjnu nenavázali na zářijové úspěchy
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava
měli v září výtečný vstup do nové
sezony, který se ovšem nepodařilo v
následujícím měsíci potvrdit.
Zatímco za sedm zářijových zápasů
získali svěřenci trenérů Karla Dvořáka
a Romana Mejzlíka čtrnáct bodů za
čtyři vítězství v základní hrací době a
jedno vítězství v prodloužení, v říjnu
se museli spokojit (do 28. října − pozn.
redakce) s pouhými jedenácti body z
deseti utkání za tři vítězství v základní
hrací době a jedno vítězství v prodloužení.
Ještě v prvním říjnovém zápase na
domácím ledě přehráli hokejisté Jihlavy největšího aspiranta na postup
do extraligy Ústecké Lvy po dobrém
výkonu 3:1. Po první třetině sice Jihlavští prohrávali 0:1 a pouze se bránili, ale v průběhu druhé a třetí části
otočili výsledek ve svůj prospěch.
V rámci 9. kola zajížděla Dukla na
Hanou do Olomouce, kde se postavila
místním Kohoutům, vedených exjihlavskou trenérskou dvojicí Vlk − Fiala. Po raketovém vstupu do zápasu
hosté sice vedli 0:1, ale z konečného
výsledku 3:2 se radovali domácí hokejisté.
Desátý letošní zápas sehrála Dukla
na vlastním ledě s hokejisty z Mostu.
Domácí se postupně dostali do třígólového vedení, ale čisté konto gólman
Řehoř nakonec neudržel. Na konečných 3:1 snížil v 54. minutě Bauer.
Jedenácté kolo proti sobě postavilo
dva celky z Vysočiny. V havlíčkobrodské Kotlině se potvrdil fakt, že
se jihlavským hokejistům proti Rebelům dlouhodobě nedaří. V celkem vyrovnaném utkání se počtvrté za sebou
ve vzájemných zápasech radovali z
vítězství 3:2 brodští hokejisté.
Hokejová slavnost zavítala na Vysočinu v sobotu 11. října v podobě
Komety Brno. Na skvěle režírovaný
soubor trenéra Kýhose domácí nesta-
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ROSTISLAV MALENA (ve žlutém), obránce, který podle většiny fanoušků zatím nehraje tak, jak se od něj očekávalo.
Čísla statistik však mluví jinou řečí. V kanadském bodování obránců první ligy patří Malenovi čtvrtá pozice s devíti
body za dva góly a sedm asistencí.
Foto: Vladimír Šastný
čili v žádné herní činnosti a až za
stavu 0:4 korigovali výsledek na konečných a přijatelných 2:4.
13. kolo se stalo pro jihlavské hokejisty noční můrou. Po ostudném
výkonu se z ledu letošního nováčka
soutěže − Chrudimi - vraceli s největší
letošní prohrou v poměru 6:2. Na hru
svých kolegů v poli se nemohl dívat
ani gólman Řehoř, kterého nechávali
spoluhráči často na holičkách, a nechal se po druhé třetině vystřídat dorostencem Jiřím Šastným.
Dva důležité body získali jihlavští
hokejisté v sobotu 18. října na HZS
při zápase s Hradcem Králové. Ve dru-

hé třetině se Dukla ujala vedení a naději na tři body držela do 56. minuty,
kdy se hostům podařilo vyrovnat. Prémiový bod zařídil v poslední minutě
prodloužení kapitán Bakus − 2:1.
Hned druhý den, v neděli 19. října,
se na HZS hrálo opět. V předehrávce
se představil jihlavskému publiku další z favoritů na postup do extraligy,
celek Chomutova. Domácí nehráli
špatně - po dvě třetiny byli lepším
týmem, ale góly stříleli hosté. Konečný výsledek − 3:4.
V 16. kole zajížděli hokejisté z Vysočiny do podhůří Krkonoš do Vrchlabí, kde se střetli s místními "elektro-

montéry". Ani zlepšený výkon na body nestačil. Po vyrovnání na začátku
poslední minuty zápasu Hodkem se
k odpovědi dostali ještě domácí. Na
konečných 4:3 upravil 13 vteřin před
koncem Koma.
Poslední říjnový zápas před uzávěrkou vydání Novin JR sehráli Jihlavští v sobotu 25. října na HZS proti
Panterům z Havířova. Po slabém výkonu v první třetině se zlepšenou
hrou ve druhé a zejména ve třetí části
radovali hráči ve žlutočervených dresech po vítězství 4: 1 a sedmizápasovém půstu bez plného bodového zisku ze tří bodů. Vladimír ŠŤASTNÝ

Fotbalisté stále atakují postupové příčky
JIHLAVA − Trápení z předchozích dvou sezon budiž zapomenuto. Fotbalisté FC Vysočina atakovali
nejvyšší příčky tabulky i v měsíci říjnu a několikrát
ji dokonce vedli. Bohužel, po nedělní porážce na
půdě Bohemians 1905 se propadli na třetí příčku.
Markova družina vstoupila do října jako druhý
nejlepší tým ligy. A hned po prvním utkání v měsíci
byla nejlepší. Jihlavané doma porazili exligový
Most 1:0. Na výhru se ale pořádně nadřeli. Až v
90. minutě prolomil obranný val soupeře, který
dohrával po vyloučení o deseti, kanonýr Petr Faldyna.
Následovala cesta do Holice, předměstí Olomouce. Vysočina odtud odvezla bezbrankovou remízu
(v tabulce klesla na druhé místo) a protáhla čekání
na tříbodový zisk z této "metropole", který trvá
pět let!
17. října se hrál na stadionu v Jiráskově ulici
duel podzimu. Přijela vedoucí Čáslav, navíc proti
sobě stanuli nejlepší střelci soutěže. Na straně domácích již zmíněný Faldyna, na straně hostů
Strnad. O vítězi klání, které doprovázela výtečná
divácká kulisa, rozhodl jediný gól. Souboj pistolníků vyhrál Faldyna, jehož trefa přišla deset minut
před koncem.
V čele se ovšem Markovi svěřenci znovu ohřáli
pouze jedno kolo. Jak bylo řečeno v úvodu, v neděli
podlehli ve vršovickém Ďolíčku před zraky více
než sedmi tisícovek fanoušků domácím Bohemians
1905 výsledkem 0:2, když inkasovali v prvních pěti
minutách po začátku druhé půle.

A−tým FC Vysočina pod vedením slovenského
stratéga rozkvétá. Vypadá to, že kabinu na cestě
za úspěchem nic nerozhodí. Zářným příkladem
budiž absence gólmana Jana Vojáčka, který se nechal v Třinci zbytečně vyloučit a do brány tak na
záskok nastoupil 20letý Martin Štěpanovský.
Jednička třetiligového béčka vychytala důležitou
výhru nad Mostem a podržela spoluhráče i v po-

hárovém klání s prvoligovým Zlínem, které nakonec
FCV prohrál po penaltovém rozstřelu (v normální
hrací době skončil zápas remízou 1:1, gól Kaplan).
Vypadnutí týmu ve 3. kole Poháru ČMFS ale
fanoušky mrzet nemusí. Mnohem důležitější je fakt,
že se Jihlava drží s minimálním odstupem postupových příček a má slušně zaděláno na co nejlepší
odrazový můstek do jarní poloviny sezony. −cio−

STRKANICE před bránou v utkání Jihlava − Čáslav. Hostující zadáci neuhlídali domácího snipera Petra
Foto: Michal Boček
Faldynu (číslo 10), který po rohovém kopu chladnokrevně hlavičkoval do sítě.

