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Město Jihlava má k 30. 9. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 593 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci září 2009

Třebaže tajemník magistrátu Lu-
bomír Dohnal zastavil přípravy vo-
leb již při podání stížnosti poslance 
Melčáka, přípravy přesto stály 103 
tisíc korun. Na přípravě voleb praco-
vali naplno tři zaměstnanci a dva bri-
gádníci. Je pravděpodobné, že nákla-
dy uhradí stát.

Zástupci města se zúčastnili setká-
ní u příležitosti tří let otevření Děl-
nického domu po rekonstrukci. Ten 
dnes působí jako jedno z kulturních 
zařízení ve městě.

City Park získal ocenění Stavba ro-
ku. Stavba zaujala odbornou porotu 
architektonickým řešením nákupní-
ho centra v těsném sousedství histo-
rického jádra se zřetelem k nápadi-
tému pojetí pěti fasád a vytvořením 
biokoridoru.

Jihlava nebude v hnutí za mír, jak 
navrhovali komunističtí zastupitelé 
města. Pro návrh, aby se Jihlava sta-
la členem celosvětového hnutí Sta-
rostové za mír, zvedlo ruku jen deset 
poslanců. Podle primátora Jaroslava 
Vymazala jsou akce tohoto hnutí ne-
účinné, hnutí vydává zpravodaj a jed-
nou za čtyři roky se pořádá generální 
konference v Japonsku.

Záměr PSJ vybudovat dva mrako-
drapy v prostoru dnešních Štefáni-
kových kasáren se nelíbí některým 
městským zastupitelům, kteří reagují 
na protesty veřejnosti, že by tím mi-
mo jiné docházelo k rušení televizní-
ho signálu a nárůstu dopravy.

V Havlíčkově ulici se na silnici ob-
jevila velká díra. Po dobu urychlené 
opravy řídili na místě dopravu stráž-
níci městské policie. Příčinou byla 
netěsnost hrdel potrubí kanalizace.

-lm-

 Koncem října proběhlo ofi ciální 
otevření stezky pro pěší a cyklisty 
mezi Jihlavou a Pístovem. Otevře-
ní se odehrálo v Pístově na začátku 
stezky, následovala projížďka měs-
tem. Pro účastníky jízdy byly připra-
veny drobné dárky a dobroty. „Akce 
byla zároveň symbolickým uzavřením 
letošní cyklistické sezóny,“ řekl primá-
tor Jaroslav Vymazal, pod jehož pat-
ronací akce proběhla. 

 Trasa cyklojízdy u příležitosti ote-
vření nové stezky vedla přes Pístov - 
Jihlava, Telečská ulice - Skalka - City 
Park - Malý Heulos - hřiště SK Mo-
deta - Na Stoupách - Havlíčkova ul. 
- Staré Hory - Na Dolině - Vrchlické-
ho ul. - Masarykovo nám. 

 Akci připravilo město Jihlava ve 
spolupráci s Klubem českých turistů 

Tesla Jihlava a Čeřínek.
 Stezka mezi Telečskou ulicí v Jih-

lavě a Pístovem s označením R01 je 
dlouhá 1.026 metrů, (šířka 2,5 met-
ru cyklostezka, 1,7 metru chodník), 
součástí stavby je veřejné osvětlení. 
Současně s touto stavbou byl vybu-
dován 120 metrů dlouhý a 2 metry 
široký úsek stezky G04 pod mostem 
na Havlíčkově ulici, který umožňuje 
překonat ulici, aniž by uživatelé mu-
seli vstupovat na frekventovanou sil-
nici. 

 Výběrové řízení snížilo původně 
předpokládanou částku na zhotove-
ní přesahující 22,7 milionu korun na 
cca 15,8 milionu korun včetně DPH. 
Dodavatelem stavby je společnost 
EUROVIA CS, a. s.                         -lm-

Proběhlo slavnostní otevření 
cyklostezky Jihlava - Pístov

 Jihlava se letos 
poprvé zúčastnila 
mezinárodní soutě-
že měst a komunit 
Liv Com 2009. V 
oblasti „zlepšová-
ní stavu krajiny“ se 
stala mezi 35 účast-
níky z celého světa 
nejúspěšnější. 

 Jihlava získala ce-
nu za citlivý přístup 
k plánování městské 
krajiny a její pro-
pojování s volnou 
krajinou, za snahu 
vrátit původní přiro-
zené podmínky tam, 
kde byly v minulosti 
narušeny (revitaliza-
ce části parku Malý 
Heulos, odtrubnění 
řeky Jihlávky) a exis-
tenci ekofondu, ze 
kterého město hra-
dí činnosti v oblasti 
životního prostře-
dí (výsadby zeleně, 
likvidace černých 
skládek, osvětové 
akce...). 

 „Nejdůležitější pro hodnocení byl 
fakt, že Jihlava chápe péči o životní 
prostředí jako komplexní a dlouhodo-
bý úkol. Nechali jsme např. zpracovat 
pasport zeleně, který detailně popisu-
je množství a stav zeleně a významně 
přispívá k péči o ni,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal, který se zúčastnil 
jak soutěžní prezentace, tak vyhláše-
ní výsledků. 

 „Je užitečné, když se na činnost města 
podívá někdo zvenčí. Výsledek potvrdil, 
že jdeme správným směrem. A získali 
jsme také další podněty,“ dodal primá-
tor Vymazal.

 Název soutěže Th e International 
Awards for Liveable Communities je 
zkracován na Liv Com, jeho českým 
ekvivalentem je „Město, ve kterém 
stojí za to žít“. Jde o jedinou soutěž 
místních komunit na světě, která se 
zaměřuje na environmentální řízení 
a tvorbu měst. 

 Cílem je podpořit příklady dobré 
praxe, vynalézavost a způsob vedení, 
jež vede k živoucí, ekologicky udrži-

Jihlava oceněna za péči o krajinu

telné obci, která zlepšuje kvalitu ži-
vota. Účastníci prezentují činnosti 
města v několika oblastech (dědic-
tví, udržitelnost komunity, zdravý ži-
votní styl, plánování budoucnosti...), 
o výsledku rozhodují odborné mezi-
národní poroty a zástupci zúčastně-
ných měst. 

 „Do soutěže jsme šli jako město rea-
lizující Projekt Zdravé město a místní 
Agendu21. Zařadili jsme se tak do řa-
dy sedmi českých Zdravých měst, která 
se dostala do fi nále,“ dodala k akci ná-
městkyně primátora pro oblast život-
ního prostředí Irena Wagnerová.

 Města byla v soutěži rozdělena 
do kategorií podle počtu obyvatel, 
Jihlava patřila spolu s dalšími deví-
ti účastníky do kategorie B (25-75 
tisíc obyvatel), soutěžila v oblasti 
Celkový rozvoj města (Whole City 
Award). 

 Pozvání Jihlavy do fi nále předchá-
zelo vyhodnocení písemného podání 
(max. 4.500 slov v angličtině + max. 
24 fotografi í). Na fi nále města muse-
la připravit prezentaci v délce maxi-

málně 40 minut v anglickém jazyce a 
odpovídat na dotazy poroty. 

 Jihlava nakonec získala speciální 
cenu (Criteria Award) za péči o kra-
jinu, která se uděluje mimo velikost-
ní kategorie, vyhodnocuje všechna 
zúčastněná města a komunity. Finále 
letos probíhalo v Plzni, příští rok se 
odehraje v Chicagu. 

 Další Criteria Award vyhráli:
2.  Dědictví - Broadland, England
3   Ekologicky citlivá praxe - Cana-

da Bay, Australia
4.  Udržitelnost komunity - Mel-

ville, Australia
5.  Zdravý životní styl - Newark on 

Trent, England
6.  Plánování pro budoucnost - 

Gibsons, Canada

 Účastníci: JIHLAVA - CZ, AN-
NAPOLIS - USA, CANADA BAY - 
Australia, CHRUDIM - CZ, EGER 
-  Hungary, MLADA BOLESLAV 
- CZ, NEWARK-ON-TRENT - En-
gland, OSTROW WIELKOPOL-
SKI - Poland, ST. CLOUD - USA a 
TABOR - CZ, BOLATICE - CZ, 
CARLYLE - Canada, GIBSONS - 
Canada, JAROMER - CZ, RICANY 
- CZ, SOUTHWELL - England a 
TULLN AN DER DONAU - Aus-
tria, BROADLAND - England, 
COMMUNAUTE D‘AGGLOME-
RA TION DE CERGY-PONTOISE 
- France, HARTLEPOOL - England, 
KA KA MIGAHARA  CITY - Ja-
pan, KLADNO - CZ, LAFAYETT E 
- USA, MELVILLE - Australia, 
MIKOLOW COUNTY - Poland, 
NORWICH - England, ROANO-
KE - USA a ROCKHAMPTON 
REGION - Australia, GOLD COST 
CITY - Australia, LOGAN CITY - 
Australia, SHILONG TOWN - P.R. 
CHINA a SONGPAGU - South Ko-
rea; DALIAN - P.R. China, DUBAI 
- UAE, PEEL - Canada a RIYADH - 
Saudi Arabia.

více na: www.livcomawards.com, 
www.livcom2009.cz, 
www.nszm.cz.                                   -lm-

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Wagnerová (uprostřed) přebírají cenu za péči o 
krajinu.                                                                                                                                     Foto: archiv NJR


