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 V srpnovém čísle NJR jsem v roz-
hovoru s vedoucí odboru životní-
ho prostředí magistrátu Katarínou 
Ruschkovou položil otázku, týkající 
se dalších plánů do budoucna.  Jed-
ním z nich byla i úprava prostoru 
před gymnáziem a průmyslovkou na 
ulici Jana Masaryka. Nyní by mohlo 
dojít k realizaci, a proto jsme za ve-
doucí životního prostředí znovu za-
šli.

  Již dlouho tento prostor nedo-
znal podstatné změny, jako napří-
klad vedle ležící Smetanovy sady…

 Je to prostor, kolem kterého pro-
chází denně tisíce lidí, jeho kvalita 
tomu ale neodpovídá. Už delší dobu 
jsme se snažili o úpravu tohoto pro-
storu, protože však rozpočet města 
nedovoluje realizovat všechny akce, 
které by jednotlivé odbory či veřej-
nost chtěly, pokaždé tento záměr 
skončil „pod čarou“. 

 V příštím roce se však situace snad 
zlepší, protože by se úprava tohoto 
prostoru měla stát součástí jiné, větší 
akce. Na myšlenku udělat to jinak nás 
přivedla i skutečnost, že se jedná o 
prostor před středními školami, který 
denně vidí mladí lidé. 

 Proč tedy neupravit tento prostor 
právě s pomocí jejich vrstevníků – 
studentů středních zahradnických 
škol? Mladí lidé jsou šikovní a umí 
toho spoustu, tak proč to neukázat?

 Bude se vycházet z podkladů ně-
kterého architekta nebo, podobně 
jako ve zmiňovaných Smetanových 
sadech, bude využito nějaké soutě-
že?

 Slyšel jste o soutěži Lipová rato-
lest?

 Opravdu si nevzpomínám…
 Profesní sdružení Svaz zakládání a 

údržby zeleně (SZÚZ) pořádá kaž-
doročně soutěž mladých zahradníků 
- studentů středních odborných  za-

hradnických  škol a učilišť s názvem 
„Lipová ratolest“. 

 Cílem soutěže je poskytnout  mla-
dým lidem příležitost prokázat  v ní 
nejenom  teoretické  znalosti, které 
jim poskytla škola, ale hlavně doká-
zat  svou samostatnost, předvést do-
vednosti, bez nichž se už dnes pra-
covník v zahradnické fi rmě neobejde, 
jako např. schopnost vysadit vzrostlý 
strom, položit trávníkový koberec, 
vysázet živý plot, vydláždit místo pro 
lavičku. 

 Premiéru měla „Lipová ratolest“ 
v rámci mezinárodní zahradnické 
výstavy, překračující hranice Cheb – 
Marktredwitz v roce  2006.

  „Lipová ratolest“ pak v roce 2008 
zahájila svou českou tradici jako 
soutěž studentů  středních  zahrad-
nických škol a učilišť. Svaz soutěž 
přenesl z krytých hal, kde se koná-
vá v zahraničí, na volné prostranství, 
aby soutěžní minizahrádky po soutě-
ži vytvářely jedno opravdové, trvalé 
sadovnické dílo, které zkrášlí okolní 
prostředí.

 V roce 2009 už podruhé splnil  pro-
jektant  soutěže těžký úkol a na dosud 
nezastaveném  pozemku, který  letos 
podruhé poskytlo SZÚZ brněnské 
Stavební centrum EDEN, navrhl pro-
jekt, podle něhož devět soutěžních 
družstev vytvořilo za dva dny v sou-
sedství vzorových domů u areálu br-
něnských veletrhů malý parčík. 

 Odtud tedy inspirace?
 Ano. V době mezinárodního veletr-

hu navštívilo expozici vzorových do-
mů mnoho návštěvníků a ti všichni 
žasli, že pod rukama studentů a učňů 
na holém pozemku vyrostly stromy, 
zazelenal se trávník, rozkvetly trvalky 
a lavičky na vydlážděné podestě zvaly 
k posezení. 

 Tam soutěž sledovala pozorně  také 
tříčlenná delegace  z odboru životní-
ho prostředí  magistrátu města Jih-
lavy. Kolegové jeli nasbírat do Brna 

zkušenosti, protože loňská reportáž 
o soutěži v časopise INSPIRA CE nás  
natolik zaujala, že jsme se rozhodli se 
souhlasem vedení města soutěž  „Li-
pová ratolest “ v roce 2010 pozvat do 
Jihlavy.  

 Právě prostor  před gymnáziem  a 
průmyslovkou bude tím místem, kde 
se soutěž uskuteční a kde konečný 
výtvor soutěžících nejenom zkrášlí 
město, ale bude  také stálou připo-
mínkou dovednosti  studentů a učňů. 

 Řekla jste, že k výraznějším změ-
nám v minulosti nedošlo kvůli ne-
dostatku fi nancí...

 Toto místo bylo dlouhou dobu 
udržováno jen těmi nejnutnějšími zá-
sahy, jedinou výraznější změnou byla 
výsadba javoru dlanitolistého a ced-
ru  atlaského před vstupem do gym-
názia, které si vysázeli sami studenti 
(tehdy jedni z nejmladších na vícele-
tém gymnáziu, dnes již téměř matu-
ranti) v roce 2003. 

 Sazenice dodala Nadace Partner-
ství jako odměnu za to, že právě díky 
studentům gymnázia se Buk u Jakuba 
stal stromem roku 2003. Následně 
byly vysázeny magnolie před vstu-
pem do průmyslovky a tím - s výjim-
kou obnovovaných záhonů letniček a 
pravidelného sečení trávníku - péče o 
tento prostor skončila. Lidé mu věno-
vali větší pozornost snad jen po deš-
tích, kdy ti, kdo si zkracují cestu přes 
„trávník“ – tedy vyšlapanou pěšinkou 
v rohu záhonu, místo aby udělali asi 7 
kroků navíc a tento kousek obešli, si 
zašpinili boty natolik, že si všimli ně-
jaké změny. 

 I to bychom chtěli změnit. Chtě-
li bychom, aby se tento prostor stal 
místem, na které se každý rád podí-
vá, kam si studenti škol rádi sednou o 
přestávkách nebo volných hodinách 
a který budou považovat za „svůj“. 
Chtěli bychom, aby to bylo místo, 
které bude vítat příchozí kráčející od 
autobusového nádraží do centra měs-

ta, na kterém se rádi zastaví i Jihlava-
né, procházející okolo… 

 Co se tedy v tomto prostoru bu-
de dít?

 Než se budeme společně těšit po-
hledem na „starý prostor v novém 
kabátě“, čeká nás ještě spousta práce. 
Řada z kroků, které budou úpravě 
prostoru předcházet a které už zača-
ly, bude možná vypadat velmi nehez-
ky, ale všechny přípravné práce jsou 
opravdu nutné. 

 V první fázi bude nutné odstranit 
stávající travní drn a připravit plochy 
pro výsadby a další úpravy. Vzhledem 
k dlouhodobé absenci stavebních 
prvků je nutné opravit i obrubníky 
podél všech těchto ploch. 

 Když jsme o této akci začali uvažo-
vat a připravovat ji, uvědomili jsme si, 
že by byla velká škoda upravit zelené 
plochy a nechat v původním stavu 
zpevněné plochy okolo – s rozbitou 
dlažbou, rozpadajícími se kostkami, 
na některých místech přelitými asfal-
tem z doby minulé, který navíc nesl 
v sobě čitelnou historii všech výko-
pů, které se tu odehrály… Ani na pře-
dláždění této plochy se v rozpočtu již 
několik let nenašly peníze. 

 Proto jsme se ve spolupráci s odbo-
rem dopravy pokusili dát dohroma-
dy všechny rezervy, které nám zbyly, 
a přistoupili jsme v předláždění této 
plochy. Slyším kolem sebe spoustu 
kritiky, že to přišlo v nevhodnou do-
bu, kdy začíná škola a gymnázium 
slaví výročí. Chápu tuto kritiku, pře-
sto jsem však přesvědčená o tom, že 
tento krok byl správný a že až bude 
gymnázium slavit sté výročí svého 
založení, budou jeho učitelé i studen-
ti s hrdostí vnímat reprezentativní 
prostor před školou. 

 Vím, že práce, které zde probíhají, 
přinesly komplikace. Věřím však, že 
výsledek toho, co na ulici Jana Masa-
ryka začalo, bude následně vnímán 
Jihlavany i návštěvníky města pozitiv-
ně.                                                           -lm-

Místo před gymnáziem dozná úprav

 Rada města na základě výsled-
ku výběrového řízení jmenovala do 
funkce vedoucího odboru správy 
realit Bc. Jiřího Benáčka. Ten již od 
konce roku 2007  ale stál v čele od-
boru jako zastupující vedoucí. Ze-
ptali jsme se ho proto na jeho čin-
nost v čele odboru. 

 Mohl byste rekapitulovat kroky, 
které jste na odboru provedli?

 Nejdůležitější bylo dát dohromady 
seznam dlužníků s jejich aktuálním 
dluhem. Posílili jsme proto náš tým 
o jednoho spolupracovníka. Zakou-
pili jsme nový soft ware, provedli re-
vizi mandátní smlouvy s realitní kan-
celáří Bytservis. Vypracovali jsme 
dodatek k této smlouvě. Nově jsme 
defi novali povinnosti realitní kance-
láře. 

 Část práce spojené s rozesíláním 
upomínek a vymáháním dluhů jsme 
převzali zpět na náš odbor. Zakoupi-
li jsme velké kartotéky a na každého 
dlužníka zavedli nový spis. Rozšířili 
jsme místo pro jednání s našimi kli-

Benáček: Neplatiči dluží městu 20 milionů
enty a zprovoznili jsme vyvolávací 
systém. 

 Jaký je současný stav majetku 
města? Kolik má město bytů, ne-
bytových prostor atd.?

 Náš odbor se skládá celkem ze čtyř 
oddělení: oddělení správy podzemí, 
které se stará o kolektory, provádí je-
jich běžnou údržbu, včetně vstupů a 
zabezpečení.  

 Zajišťuje kontrolu a dohled nad 
datovými sítěmi umístěnými v pod-
zemí, monitoruje pozůstatky středo-
věké těžební činnosti. 

 Vodohospodářské oddělení, které 
zajišťuje správu toků, potoků svede-
ných do potrubí a rybníků v majet-
ku města. Zajišťuje správu, údržbu a 
opravy požárních nádrží, provozuje 
vodovod v Kosově, zajišťuje činnost 
Městské povodňové komise. Vede 
majetkově provozní evidenci vodo-
vodů a kanalizací v majetku města. 

 Oddělení realit, které se stará o 
336 bytů v domovech s pečovatel-
skou službou, dále o sportoviště: 

Horácký zimní stadion, fotbalový 
stadion FC Vysočina, atletický stadi-
on, dětská hřiště, lavičky, krematori-
um, vojenský autopark v Pístově, ale 
i památky jako kříže, Boží muka, kaš-
ny, nově taky kino Dukla.     

 Posledním je bytové oddělení. To 
má na starosti celkem 1224 měst-
ských bytů, 426 bytů ve spoluvlast-
nictví s bytovými družstvy a 235 ne-
bytových prostor.  

 Tedy asi platí, že pořád je co dě-
lat. Hlavně se zeptám na neplatiče 
města – kolik jich je, kolik dluží a 
jak účinně se proti nim postupuje?

 Počet neplatičů stejně jako celko-
vá dlužná částka se mění každým 
dnem. V současné době můžeme 
mluvit o cca 340 neplatičích, kteří 
dluží městu na nájemném a zálohách 
na službách celkem částku přesahují-
cí 20.000.000,- Kč.  

 Z této částky je přibližně 5 milionů 
korun jistina a zbytek jsou poplatky 
z prodlení, jejichž výši určuje naříze-
ní vlády a které rostou každý den o 

2,5 ‰ z dlužné částky až do zaplace-
ní jistiny dluhu. 

 Postup proti neplatičům je stále 
stejný a je v souladu s platnou legis-
lativou. V případě, že realitní kance-
lář zjistí, že nájemník je v prodlení 
s úhradou, zašle mu 1. upomínku a 
oznámí to našim zaměstnancům. Po-
kud nezaplatí ani následující měsíc, 
zašleme mu 2. upomínku my a záro-
veň dostane předvolánku k podání 
vysvětlení. 

 Když se dostaví, sepíšeme s ním 
protokol a uznání dluhu a navrhne-
me splátkový kalendář. V případě, 
že dlužník nekomunikuje a výše je-
ho dluhu s příslušenstvím přesáhne  
trojnásobek měsíčního nájemného, 
připravíme návrh na výpověď nájmu 
bez přivolení soudu, kterou schvalu-
je rada města. 

 V případě schválení návrhu ode-
šleme dlužníkovi výpověď z nájmu 
bytu. Výpovědní lhůta je v tomto 
případě tři měsíce. Pokud dlužník 
zaplatí, připravíme návrh na zrušení 
usnesení o výpovědi.                      -lm-


