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 Od počátku července začali stráž-
níci ve vymezených úsecích provádět 
měření rychlosti vozidel. Při výběru 
měřených úseků byl kladen důraz na 
míru ohrožení chodců, zejména na 
přechodech pro chodce, které využí-
vají děti nebo osoby vyššího věku, a 
na požadavky ze strany občanů okra-
jových obcí. 

 „Strážníci asistovali při otevření bytu, 
ve kterém bylo nalezeno tělo muže bez 
známek života. Na místo byla přivolá-
na záchranná služba,“ popsal další ak-
ci Městské policie zástupce ředitele 
Stanislav Maštera. 

 Byl zadržen pachatel krádeže jízd-
ního kola, které si jeho majitel odložil 
nezajištěné na ulici. Na základě ozná-
mení strážníci nalezli poblíž Helenína 
pohřešovaného muže. 

 Byl zadržen muž, který odcizil v ob-
chodě značkovou bundu a pokusil se 
s ní z místa činu utéct. Jeden řidič byl 
zadržen při řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu a další při jízdě bez řidičské-
ho průkazu. 

 „Městská policie zadržela dvě oso-
by, po kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání a jednoho cizince se zákazem 
pobytu na území České republiky. Bylo 
nalezeno jedno hledané vozidlo,“ dopl-
nil Maštera.

  Na sídlišti Srázná byl zajištěn muž, 
který zde pobíhal v Adamově rouše, a 
budil tak veřejné pohoršení. Ve dvou 
případech byli zadrženi pachatelé po-
škozování zaparkovaných vozidel. Při 
kontrolní činnosti byla také  zadržena 
dvojice sprejerů.                                  -lm-

Po Srázné 
pobíhal naháč

  Myslíte si, že stáří je problém? Ni-
koli, stáří je úspěch! Tyto věty nejlé-
pe charakterizují nové zábavné před-
stavení dvou známých moderátorů 
a bavičů, kteří se rozhodli zpopula-
rizovat téma stárnutí ve Zdravých 
městech České republiky.  

 Projekt s názvem „Zábavně o stáří? 
Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka 
a Vláďa Hron“ odstartoval ve Slaném 
a v srpnu se zastaví také v Jihlavě. 
Hlavní protagonisté během předsta-
vení diskutují s místními odborníky 
o praktických tématech, která se tý-
kají péče o seniory, ale také zdravého 
a aktivního stárnutí.

 V sále kina Sokol se ve čtvrtek 20. 
srpna 2009 od 19.30 hodin uskuteč-
ní představení zaměřené na otevře-
nou diskuzi o seniorech a stáří obec-
ně. Populární rozhlasový a televizní 
moderátor Aleš Cibulka si bude po-
vídat se svými hosty o tom, jakých 
služeb mohou senioři v Jihlavě vy-
užívat, kde mohou pečující členové 
rodiny získat potřebné informace a 
jak podmínky pro seniory ve městě 
zlepšit.  

 Bavič, imitátor a zpěvák Vladimír 
Hron rozhovor „zlehčí“, obohatí jej 
humornými výstupy a zařadí také 
několik čísel ze svého populárního 
programu „Jsou hvězdy, které nehas-
nou“.

 Mnoho podstatného o stáří obec-
ně bylo řečeno. K tomuto zábavné-
mu pořadu a jeho putování po Zdra-
vých městech ČR proběhla 12. ledna 
2009 tisková konference, které se 
zúčastnila také ředitelka Gerontolo-
gického centra v Praze 8 Iva Holme-
rová. 

 „Na stáří opravdu musíme pohlížet 
jako na úspěch, a nikoli jako na pro-
blém. Stáří se dožijeme v případě, že 
máme zdraví a štěstí. Vysoký věk bývá 
automaticky spojován s nemocemi, ale 
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ve skutečnosti tomu tak vůbec nemusí 
být. Je ale třeba vzít v úvahu fakt, že 
populace v České republice bude rych-
le stárnout a nejrychleji bude přibývat 
velmi starých lidí nad 85 let věku, kteří 
už vyžadují nějaký druh péče. 

 Pokud je člověk ve stáří nemocný, ne-
moc obvykle trvá déle, mnoho starých 
lidí je navíc postiženo nějakým typem 
stařecké demence. Společnost celkově 
musí počítat s tím, že tato skupina oby-
vatelstva potřebuje pomoci. Vhodná je 
zejména podpora rodinné péče, a to i z 
důvodu nedostačujících kapacit zaříze-
ní s trvalou péčí. Seniorům může také 
výrazně pomoci obec, v níž žijí. Proto 
je dobře, že vznikl projekt zaměřený na 
konkrétní služby pro seniory v konkrét-
ních místech,“ řekla Iva Holmerová.

 Národní síť Zdravých měst 
(NSZM) se v minulosti podílela na 
evropském projektu „Zdravé stár-
nutí“ („Healthy Ageing“). Světová 
zdravotní organizace (WHO) přišla 

v loňském roce se strategií „Aktivní 
stárnutí“, která se neomezuje pouze 
na téma zdraví, ale zaměřuje se na 
aktivní zapojení seniorů do života 
společnosti.  

 „Zdravá města, obce a regiony se 
dlouhodobě zabývají problematikou 
seniorů ve spolupráci s odbornými or-
ganizacemi, ale vysvětlování tohoto 
tématu lidem zábavnou formou pro-
střednictvím představení v divadlech či 
kulturních domech je pro nás příjem-
nou novinkou. 

 Při tomto projektu se dal dohromady 
tým, který je schopen vtáhnout do pro-
blematiky širokou veřejnost včetně lidí, 
kteří by se zřejmě neodhodlali k ná-
vštěvě odborné přednášky,“ říká ředitel 
NSZM Petr Švec.

 Bližší informace budou k dispozici 
v průběhu měsíce srpna na www.jih-
lava.cz  a na telefonních číslech 567 
167 158 nebo  567 167 159.         -lm-

V ZÁBAVNÉM pořadu, věnovaném stáří, vystupují moderátor Aleš Cibulka a 
bavič Vláďa Hron.                                                                                Foto: archiv NJR

 Počátkem června byla na magistrát 
města doručena petice týkající se 
příjezdové komunikace ke garážím 
na ulici Telečská v Jihlavě. 

 Podepsaní majitelé garáží v této lo-
kalitě mimo jiné požadovali opravy 
prostoru před garážemi. Rada města 
Jihlavy tuto petici na své 66. schů-
zi projednala a usnesením schválila 
vyřízení petice ve smyslu níže uve-
deném. 

 V dané věci byla vyžádána vyjád-
ření zpracovatele projektové doku-
mentace a příslušných odborů ma-
gistrátu, na jejichž základě uvádíme: 

 Dle vyjádření zpracovatele pro-
jektové dokumentace Ing. Slavo-
míra Langmajera z Atelieru Alfa je 
příjezdová komunikace ke garážím 
na ulici Telečská v Jihlavě pro běžná 
osobní vozidla při zvýšené opatrnos-
ti sjízdná a komunikace mezi garáže-
mi (mezi dlouhou řadou a ostatními 
kolmými řadami) je dostatečně širo-
ká pro průjezd vozidel. 

 Celková šíře se pohybuje od 7 m 
do 10,5 m, komunikace má šířku 
od 3 m do 4,50 m. Tyto parametry 
jsou dle normy dostačující na tento 
typ komunikace a frekvenci pohybu 
vozidel. Postačuje i šíře 3 - 4,5 m v 

Město u garáží zajistí dočasnou opravu
místech pro vyhýbání. Prostor mezi 
garážemi slouží výhradně pro vyjetí 
a zajetí do garáže a pro jízdu, nikoliv 
pro opravy a umývání vozidel. 

 Co se týká ukládání sněhu v zim-
ním období v místech, kde jsou dvě 
garáže proti sobě a šířka mezi řada-
mi je cca 8 m, je i prostor pro plnění 
tohoto účelu. Z požárního hlediska  
byla projektová dokumentace schvá-
lena všemi orgány včetně Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina a 
na základě podané petice byla situ-
ace konzultována na HZS. Přístupy 
a příjezdy jsou v souladu s ČSN pro 
požární ochranu. 

 Pokud jde o stavbu cyklostezky, 
dle vyjádření odboru rozvoje města 
magistrátu, stavba cyklostezky pro-
bíhá na základě platných stavebních 
povolení a v souladu se schválenou  
projektovou dokumentací.

 V průběhu lhůty pro vznesení ná-
mitek proti stavebním povolením, 
vyvěšeným na úřední desce, nebyly 
zaznamenány žádné připomínky.

 Ve věci dopravního napojení gará-
ží bylo vydáno vyjádření odboru do-
pravy magistrátu, podle něhož je do-
pravní napojení garáží na přilehlou 
komunikaci v ulici Telečská v Jihlavě 

opatřeno dvěma sjezdy. 
 Je zachován stávající sjezd na začát-

ku garáží a rekonstruován sjezd mezi 
garážemi č. 266 a č. 270. Zřízení tře-
tího sjezdu je řešeno ve spolupráci s 
odborem rozvoje města na základě 
změny projektu před dokončením a 
bude realizováno v rámci této stavby 
do konce září letošního roku. 

 Tato napojení dostatečně zabezpe-
čí dopravní obslužnost garáží. Uve-
dená komunikace je zařazena jako 
účelová komunikace a nemusí mít 
zpevněný povrch.  

 Městu jako vlastníkovi dotčené 
komunikace nevyplývá ze zákona 
povinnost provádět na účelových 

komunikacích odstraňování závad ve 
sjízdnosti, vznikajících povětrnostní-
mi vlivy. 

 Přesto odbor dopravy zajišťuje 
nepravidelnou zimní údržbu této 
příjezdové komunikace. Z hlediska 
přidělených fi nančních prostředků a 
jejich efektivního vynakládání není 
však možné příjezdovou komunikaci 
zařadit do pravidelného každodenní-
ho režimu údržby, jelikož by to bylo 
na úkor zákonem stanoveného pořa-
dí silnic pro provádění této údržby.

 V současné době odbor dopravy ve 
spolupráci se Službami města Jihlavy 
zajistil dočasnou opravu komunika-
ce a celkovou rekonstrukci komuni-
kace včetně odvodnění navrhne do 
investičních akcí v roce 2010, o je-
jichž výši pro tyto účely rozhoduje 
zastupitelstvo města Jihlavy.        -lm-

MAJITELÉ garáží na Telečské ulici požadují v petici nadstandardní přístup měs-
ta k příjezdovým komunikacím.                                           Foto: Lubomír Maštera


