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Město Jihlava má k 28. 2. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 594 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci únoru 2010

 Jihlava drží vysoké hodnocení své-
ho webu. Úspěch Jihlavy v krajském 
kole znamená postup do celorepub-
likového fi nále, kde už Jihlava nejed-
nou bodovala - vítězem se v historii 
soutěže stala celkem třikrát! Napo-
sledy v roce 2008.

 Na vyhlášení krajského kola sou-
těže tvůrců webových stránek Zlatý 
erb  převzali zástupci města diplo-
my za první místo v kategorii měst 
a první cenu v kategorii elektronické 
služby - za informace o stavu vyříze-
ní dokladů. Předávání probíhalo v 
sídle Krajského úřadu kraje Vysoči-
na v Jihlavě. 

 „Možnosti, ale i požadavky na funkce 
webu se neustále zvyšují, snažíme se dr-
žet krok. Věřím, že to ocení především 
uživatelé webu města. Úspěch v soutěži 
je oceněním a poděkováním kolegyním 
a kolegům z odboru informatiky, kteří 
sledují trendy a uvádí je do života,“ ře-
kl primátor Jaroslav Vymazal.  

 Stav vyřízení dokladů - klient jih-
lavského magistrátu si může pro-
střednictvím této služby jednoduše 
zjistit, zda už je vyřízený doklad, o 

Jsme opět ve fi nále Zlatý erb

DALŠÍ ocenění dobré práce magistrátu přišlo z kraje. Jihlava postupuje do fi nále 
Zlatý erb a oceněním se „chlubí“ (zleva) vedoucí odboru informačních technologií 
Vladimír Křivánek, primátor města Jaroslav Vymazal a tajemník magistrátu Lu-
bomír Dohnal.                                                                                        Foto: archiv NJR

který si na úřadu požádal. „Služba 
sleduje vyřízení řidičských průkazů, ob-
čanských průkazů a cestovních dokla-
dů. Jde o jednu z vůbec nevyhledávaněj-
ších funkcí jihlavského webu, měsíčně ji 

použije průměrně dvanáct stovek ná-
vštěvníků,“ uvedl vedoucí odboru 
informačních technologií Vladimír 
Křivánek. Službu si můžete prohléd-
nou zde.                                              -lm-

Jihlava snižuje počty holubů v centru
 Jihlava redukuje přemnože-

né holuby v centru města. Dě-
je se tak na podnět veřejnosti a 
majitelů nemovitostí. 

 Lidé mají obavy z přeno-
su chorob, majitelé budov si 
stěžují na znečištěné střechy, 
římsy a parapety. Odhad aktu-
álního počtu holubů ve městě 
je asi 300 kusů, cílem je počet 
zredukovat o jednu až dvě tře-
tiny. 

 „Holubi patří ke koloritu 
města, naším cílem není všech-
ny vyhubit, ale zredukovat je na 
únosný počet,“ řekl k opatřením 
primátor města Jaroslav Vyma-
zal. S redukcí hejna se začalo v 
roce 2007, akce se zopakovala i o rok později, celkem se 
tak podařilo stavy holubů snížit asi o 240 kusů. 

 Na střeše obchodního domu v centru města jsou dvě 
odchytové klece s návnadou. Zdravotní stav odchyce-
ných ptáků posuzuje odborník, zdravé kusy jdou do cho-

vu, okroužkovaní jedinci 
jsou předáni svazu poštov-
ních holubů k jejich pří-
padnému návratu původ-
ním chovatelům. Nemocní 
nebo zranění holubi jsou 
utraceni a nakládá se s nimi 
jako s biologickým odpa-
dem. 

 „Asi dvacet procent odchy-
cených holubů je nemocných 
nebo zraněných. Obvykle jde 
o salmonelu nebo paravirózu. 
Tyto nemoci nejsou přenosné 
na člověka,“ ujistila vedoucí 
odboru životního prostředí 
jihlavského magistrátu Ka-
tarína Ruschková. Holub 

nakažený salmonelózou kulhá, obtížně létá, paraviróza ne-
boli tzv. pseudomor se projevuje stáčením hlavy a ztrátou 
orientace. Zranění bývají obvykle od postřelení brokem 
nebo jde o amputace prstů nebo celých nožek provazy ne-
bo dráty, do kterých se holub zamotal.                                 lm-

HOLUBI patří ke koloritu města a není cílem je vyhubit. 
Jihlava jen redukuje jejich počet na přijatelnou míru.                                                          

Foto: archiv NJR

Jihlava obdržela skvělou 
známku svého hospodaře-
ní. Renomovaná společnost 
Moody´s dělala Jihlavě tzv. 
národní rating „Aa1.cz se sta-
bilním výhledem“, což řadí 
Jihlavu mezi nejlépe hodno-
cené subjekty v České repub-
lice.

Tzv. rating mimo jiné uká-
zal, že rozpočet města unese i 
případné další zadlužení pře-
sahující sto milionů korun. 
Rating zohledňuje provozní 
výsledky města, přiměřenou 
výši dluhové služby a úroveň 
fi nančních rezerv.

„V hodnocení se odrazila i loni přijatá úsporná opatření 
v investičních i provozních výdajích a dlouhodobě stabilní 
hospodaření města. Ani případný úvěr přesahující jedno 
sto milionů korun by neměl zásadní dopad na ekonomiku 
města. Přesto nehodláme město zadlužovat více, než bude 

nutné, držíme se konzervativního 
řízení rozpočtu,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal, který převzal 
certifi kát ratingu od generálního 
manažera společnosti Moody´s 
pro střední Evropu Petra Vinše. 

Jihlava si tuto analýzu nechala 
zpracovat poprvé v loňském ro-
ce, kdy rovněž získala hodnocení 
Aa1. Podobně jako Jihlava jsou 
hodnocena třeba města Brno, 
Ostrava nebo Varšava, lépe je na 
tom Praha, hůře třeba Budapešť 
nebo Košice. Přímý a nepřímý 
dluh města zůstává nízký (13 %), 
průměr měst ČR je 33 %.

Rating vyhodnotil jako silné 
stránky města historicky velmi dobré výsledky hospo-
daření a velmi dobrou úroveň fi nančních rezerv. Jako 
slabé stránky označil slabší provozní výsledky v roce 
2009 a rozsáhlý investiční plán, který by mohl vést k 
nárůstu zadluženosti.                                                        -lm-

Město hospodaří velmi dobře

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) pře-
vzal certifi kát o kvalitě hospodaření města od generál-
ního manažera společnosti Moody´s Petra Vinše.      

Foto: archiv NJR

V historickém objektu Brány Matky 
Boží v Jihlavě bylo v březnu nebývale 
živo. Přišlo sem  3,5 tisíce návštěvní-
ků, aby si prohlédli výstavu kostýmů a 
rekvizit z natáčení pohádkových seri-
álů o princezně Arabele. Z celkového 
počtu návštěvníků bylo 1517 dospě-
lých, 1119 dětí, studentů či seniorů, 
dále přišlo 545 předškoláků, na hro-
madné vstupenky přišlo 894 dalších 
návštěvníků. Celkem výstavu vidělo 
4075 osob.                                            -lm-

V minulém vydání NJR DP zveřej-
nil podrobný návod, jak zacházet s 
Jihlavskou kartou. K textu se znovu 
vrátíme v květnovém vydání NJR. 
Od poloviny dubna si budou moci 
cestující začít v Předprodeji jízdenek 
nabíjet elektronickou peněženku, od 
1. května pak DPMJ zahájí ostrý pro-
voz elektronické jízdenky.             -lm-

Arabela masově
navštívená

Informace DP 
města Jihlavy

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina – pracoviště Jihlava 
se sídlem Vrchlického 57 (poliklini-
ka) oznamuje rozšíření návštěvních 
hodin takto: 

Oznámení 
pro zdravotně 

postižené
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7.30 – 12,  13 – 17,
7.30 – 12,  13 – 16,
7.30 – 12,  13 – 15,
7.30 – 12 -lm-


