
Město musí šetřit

 Ekonomická krize je všudypřítom-
ná a její dopady se nevyhýbají ani 
jihlavskému magistrátu. Zeptali jsme 
se prvního náměstka primátora Rad-
ka Vovsíka na její praktické dopady 
na město.

 Krize způsobila výpadky příjmů 
v městských rozpočtech. Jak to po-
stihlo Jihlavu? 

 Ekonomická krize se projevila v 
příjmové straně rozpočtu města a 
tím odstartovala i škrty na straně vý-
dajové. V roce 2009 bude mít měs-
to Jihlava příjmy z různých  daní až 
o 100 mil. Kč menší, než jaké byly 
v roce 2008. Obdobnou situaci pak 
očekáváme i v roce 2010. 

 Z pohledu města se tak jedná o vel-
mi „hubené“ roky, kdy bude potřeba 
udělat výrazné škrty, aby bylo za-
bezpečeno vyrovnané hospodaření. 
Krize se projevuje i u občanů města 
Jihlavy a město to pociťuje zvýšením 
platební neschopnosti občanů, což 
má za následek i zvýšení pohledávek 
města v oblasti místních poplatků, 
nájmů atd.

 
 Na co se peníze nedostávají? 
 Propad v příjmech města se pro-

mítne zejména v provozní části roz-
počtu, kde bude nutno hodně si 
„utáhnout opasek“. Další dopad to-
hoto propadu  bude i v kapitálovém 
rozpočtu města, neboť nezbudou fi -
nanční prostředky na vlastní investi-
ce města. 

 
(Pokračování na str. 3)

Radek
Vovsík

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 3. listopadu od 12.00 hodin ve 
velké místnosti magistrátu města v 
přízemí. Na jednání se bude mimo 
jiné rozhodovat o rozpočtu města, 
městských vyhláškách nebo o způ-
sobu výstavby parkovacího domu v 
Jihlavě.

 Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.

-lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Jihlava pořádá u příležitosti 20. vý-
ročí pádu totality recitál Marty Ku-
bišové s názvem Já jsem já. Pořad se 
uskuteční v úterý 3. listopadu 2009 v 
Domě kultury a odborů v Jihlavě. 

 „Jde o jevištní ohlédnutí za pěveckou 
poutí zpěvačky, ve kterém zazní všech-
ny její slavné hity. Martu Kubišovou 
doprovodí u piana Petr Malásek, ve-
čerem provede Milan Hein. Pořad při-
pravuje Divadlo Ungelt Praha,“ řekla 
Alena Zápotočná z oddělení školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu. Pořad zahájí vzpomín-
kou na 17. listopad 1989 primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal a 
Zdeněk Laštovička.                        -lm-

Jihlava si pád 
totality připomene 

s M. Kubišovou

AKA DEMICKÝ MALÍŘ Josef Kos převzal z rukou primátora města Jaroslava Vymazala Cenu města Jihlavy za celoživotní 
přínos ve zviditelňování Jihlavy a Vysočiny prostřednictvím svého díla. Na udělení ceny ho navrhla náměstkyně primátora 
ak. mal. Irena Wagnerová (na snímku). K dalším oceněným se vracíme na str. 6 uvnitř NJR.           Foto: Lubomír Maštera

Od listopadu padá odpovědnost za 
úklid městských chodníků na město. 
To samozřejmě vyžaduje fi nance, 
které však město hledá velmi těžko.

„V Jihlavě se bude ošetřovat asi 50  km 
chodníků, minulou zimu to bylo 5 km,“ 
řekl primátor města Jaroslav Vymazal. 
Je pochopitelné, že město hledá 
opatření, jak splnit své povinnosti při 
co nejnižších nákladech.

„Část chodníků se dá ošetřit strojově, 
ale tam, kam se nedostane technika, tj. 
např. v historickém centru, kde parkují 
auta a chodník je sotva metr široký nebo 

Zima ukáže, jaké budou chodníky
půjde o chodníky k některým domům, se 
budou udržovat ručně,“ doplnil primá-
tor. 

Podle jeho slov zhruba šest km 
chodníků nebude  město  udržovat 
vůbec. Zákon totiž umožňuje posou-
dit chodníky jako „pro malý dopravní 
význam“ - to v případech, kdy chod-
ci mohou využít jiné cesty, jiného 
udržovaného chodníku. Neudržovaný 
chodník bude označený tabulkou 
„chodník se v zimě neudržuje“.  

I tak samozřejmě vzroste cena 
úklidu. „Dosud stála zimní údržba ko-
munikací průměrně 10 milionů korun 
ročně, nyní odhadujeme nárůst o 50 
procent na 15 milionů korun za rok. 
Samozřejmě bude záležet na počasí, 

pokud bude mírná zima, náklady se o 
tolik nezvýší, a naopak...“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis.

 Město je pojištěno proti zraněním, 
ke kterým může docházet v zimním 
období chůzí po zledovatělých chod-
nících. „Pokud jde o zranění na chod-
nících - město má pojištění, ročně úřad, 
resp. pojišťovna řeší asi deset případů,“ 
potvrdil tiskový mluvčí.  

 Tato zima proto bude z pohledu 
nového systému údržby zkušební. 
Přednostně se budou udržovat chod-
níky na nejfrekventovanějších trasách 
(od nádraží, u školských zařízení, pěší 
zóny atd.). „Zatím nevíme, jak se za-
chová veřejnost, jak bude na údržbu rea-
govat,“ uvažoval tiskový mluvčí Tulis.                 


