
Město Jihlava podporuje a zve na
Mezinárodní festival 

dokumentárních fi lmů 2010,
který pokračuje do neděle 31. říj-

na v kině Dukla.

Veřejné jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na  
jednání městského 

zastupitelstva,
které se koná 10. listopadu ve 

13.00 hodin
ve velké zasedací místnosti magis-

trátu. Na jednání složí noví zastupite-
lé slib městského zastupitele a dojde 
k volbě primátora, náměstků a rady 
města. Průběh jednání bude možno 
sledovat v živém přenosu na webu 
města.

Sv. Martin a jarmark
Vedení města zve občany Jihlavy na 

oslavy Svatého Martina,
které se konají 11. listopadu od 

17.00 hodin na Masarykově náměs-
tí a 

Martinský jarmark 
12. listopadu od 8.00 hodin na 

Masarykově náměstí.
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Je rozhodnuto – voliči rozdali své hlasy v komunálních 
volbách a zvolili si tak své nové zastupitele. Volební účast 
v Jihlavě byla 37,69 % a celkem mohlo volit 41 052 voličů.

Poprvé v Jihlavě zvítězila ČSSD, která získala 24,35 
% platných hlasů před ODS s 23,29 %. Do městského 
zastupitelstva ještě postoupili komunisté s 15,24 %, 
TOP 09 s 10,38 %, Krásná Jihlava NOJ-JA-Svobod-
ní s 8,54 % a KDU-ČSL s 6,35 % přepočtených plat-
ných hlasů.

Do redakční uzávěrky nebylo rozhodnuto o koalič-
ních jednáních, městští zastupitelé se sejdou na své prv-
ní schůzi pravděpodobně 10. listopadu ve 13 hodin (do 
uzávěrky nebyl termín potvrzen). V přehledu níže uvá-

díme zvolené městské zastupitele a dva další náhradníky 
z každé postupující strany.

V Jihlavě byl nejstarším kandidátem, který se ucházel 
o přízeň voličů, dvaaosmdesátiletý důchodce Adolf Ur-
ban, kandidující na kandidátce za nestraníky, nejmladší 
kandidáti ve věku 18 roků byli hned čtyři – Adam Caha 
za Krásnou Jihlavu, Michaela Chudějová za Věci veřejné, 
Jindřich Kavina za Nestraníky a Lucie Vacková za KSČM.

Na 37 křesel v zastupitelstvu kandidovalo celkem 371 
kandidátů, z toho 260 mužů a 111 žen. Průměrný věk 
mužů i žen činil 46 roků.

Přehled zvolených zastupitelů uvádíme na str. 2 a uvnitř 
listu zastupitele představujeme. -lm-

Voliči si zvolili zastupitele

PRÁCE NA DOKONČENÍ nové cyklostezky fi nišují. Dne  4. listopadu  v 15.00 hodin bude slavnostně otevřena nová jih-
lavská cyklostezka, která vede od parkoviště zoologické zahrady přes park Heulos a sídlištěm ke kruhovému objezdu pod 
Kalvárií. Sraz účastníků nejen na bicyklech bude na parkovišti zoologické zahrady. Na začátku stavby proběhne krátká 
slavnost a potom se účastníci vydají na projížďku po nové stezce. Stezka je dlouhá asi 1,5 kilometru, stavba přišla na 2,7 mi-
lionu korun (bez DPH).  Foto: Lubomír Maštera 

Magistrát města připravuje ke spuš-
tění tzv. Knihu hříchů, což je nový 
elektronický systém hlášení závad na 
čistotě, zeleni či dopravním značení 
ve městě. 

Měsíčně úřad zaznamená a řeší 60 
až 100 takových podnětů. Nový sys-
tém dostal pracovní název podle své 
papírové předlohy - evidence závad 
označované také jako „Kniha hří-
chů“. 

Záznamy do elektronické evidence 

budou vkládat úředníci magistrátu a 
strážníci městské policie. Nově za-
znamenaná informace automaticky 
odejde na patřičný odbor magistrátu 
k řešení, začíná tím i „hlídání“ stano-
vené doby určené ke splnění úkolu. 

Hlavním smyslem elektronické 
Knihy hříchů je lepší evidence a kon-
trola řešení uvedených problémů, ale 
pomůže i v dalších oblastech. „Sys-
tém může pomoci při tvorbě rozpočtu. 
Přesněji ukáže počty výkonů například 

v čistotě města a z toho plynoucí poža-
davky na rozpočet,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal. Záznam uvádí i 
místo závady, s odstupem bude mož-
né vyhodnotit i trvale problematické 
lokality. „Například v místech s největ-
ším množstvím černých skládek se pak 
musí hledat příčiny a řešení. Zda se 
jedná o nedostupnost sběrného dvora, 
nedostatek kontejnerů a odpadkových 
košů, nebo jde o vandalismus,“ doplnil 
primátor Vymazal.

Elektronickou Knihu hříchů vy-
tvořili informatici úřadu na podnět 
kolegů z jiných odborů. Dosud se 
závady zaznamenávaly prostřednic-
tvím e-mailů, evidovaly se a kontro-
lovaly vytištěné ve složkách. „Systém 
je určen pro vnitřní fungování úřadu. 
Veřejnost má samozřejmě možnost 
upozorňovat na závady standardními 
způsoby, tedy osobně, telefonicky, e-
mailem a podobně,“ doplnil tajemník 
úřadu Lubomír Dohnal. -lm-

Kniha hříchů pohlídá termíny závad

Počátkem října došlo k požáru v 
bytě panelového domu na sídlišti 
Královský vršek. Na místo se dostavil 
náměstek primátora pro oblast byto-
vého hospodářství Petr Pospíchal, 
obyvateli poškozeného bytu nabídl 
možnost náhradního ubytování, pří-
padně další pomoc (deky, nápoje...). 
„Poškozený nakonec naši nabídku ne-
využil, náhradní ubytování si zajistil 
sám,“ uvedl k události náměstek pri-
mátora Petr Pospíchal.  -lm-

Pomoc města


