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Jihlava bude obezřetnější při vyplá-
cení náhrad za úrazy na chodnících v 
majetku města. S platností tzv. chod-
níkového zákona se počet žádostí o 
náhradu z obvyklých šesti až osmi 
případů ročně zvýšil v roce 2010 na 
75 případů! 

Dosud město téměř ve všech pří-
padech poškozené osoby odškod-
nilo, po nových zkušenostech a po 
dohodě s pojišťovnou se podmínky 
pro přiznání náhrad zpřísňují. „Neu-
píráme nikomu nárok na odškodnění, 
pokud škodu utrpěl. Nelze ale vyplácet 
odškodné za úrazy, které se nestaly, ne-

bo byly nahlášeny jako úrazy na chod-
níku města, ale staly se jinde. Úřad to 
bude důsledně prověřovat,“ uvedl k té-
matu primátor Jaroslav Vymazal.

Vhodné bude, aby poškozený měl 
svědka události. Tím může být oči-
tý svědek, přivolaný policista nebo 
osoba ze záchranky, která na místě 
události poskytovala pomoc, vhod-
né je mít i lékařskou zprávu. „Pokud 
se v žádostech o odškodnění opakují 
stále stejná jména, nebo se v seznamu 
objevují jména tří čtyř lidí z jedné ro-
diny, pak je důslednější prověřování na 
místě,“ řekl Ján Tinka, vedoucí odbo-

Náhrady za úrazy na chodnících 
se budou prověřovat

Odkládání biologicky rozložitelné-
ho odpadu do popelnic a do kontej-
nerů na směsný komunální odpad je 
porušením obecně závazné vyhlášky 
č.  7/2010, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na 
území statutárního města Jihlava a 
systém nakládání se stavebním od-
padem. Porušení vyhlášky města je 
klasifi kováno jako přestupek podle 
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích a může za něj být uložena 
pokuta do 30 000,-. 

Odpad z údržby zahrad, jako je 
posekaná tráva, větve, listí atd., mů-
že každý kompostovat na svém po-
zemku a vzniklý kompost následně 
využít. Další možností je tento od-
pad odvést do kompostárny v areálu 
skládky Henčov, kde je pro občany 
města Jihlavy možnost odložit biolo-
gicky rozložitelný odpad zdarma. Na 
podporu domácího kompostování 
poskytuje město dřevěné komposté-
ry za zvýhodněnou cenu 150,- Kč. O 
kompostér si lze zažádat na odboru 
životního prostředí Magistrátu měs-
ta Jihlavy.  -lm-

Černé skládky pod pokutou

ZAHRÁDKÁŘI na ulici U Hřbitova naházeli kompost do popelnice SMJ.
 Foto: archiv MMJ

ru dopravy, který požadavky zpraco-
vává. 

Doporučuje se také pořídit foto-
grafi e z místa události a neodkládat 
podání požadavku na odškodnění. 
„Správce komunikací si dlouhodobě 
vede velmi podrobné záznamy o počasí 
a provedené údržbě, systém GPS velmi 
přesně zaznamenává čas a místo pohy-
bu vozidel údržby. Nezřídka se úřední 
a meteorologické záznamy zcela roz-
cházejí s tím, co hlásí poškozené oso-
by,“ poznamenal ještě Ján Tinka. 

Údržba se provádí na zmírnění ná-
sledků počasí, nezajišťuje úplné od-
stranění vlhkosti, sněhu nebo ledu. 

Chodec by se ve svém zájmu měl 
přizpůsobit počasí, lodičky nebo po-
lobotky bez vzorku nejsou vhodnou 
obuví pro pohyb ulicemi v době sně-
žení nebo náledí.  

Jihlava se pro případy požadavků 
na odškodnění pojišťuje. Pod jednou 
pojistkou (cca 100 tisíc korun roč-
ně) jsou nejen úrazy na chodnících, 
ale také například události způso-
bené pádem větví či rampouchů či 
z budov města, ale i případné škody 
při přepravě a manipulaci s penězi a 
pod. Pro zimní údržbu komunika-
cí ve městě je v rozpočtu připravena 
částka 12 milionů korun. -lm-

HEJTMAN OLOMOUCKÉHO kraje poděkoval jihlavským hasičům za pomoc 
při povodních.  Repro: archiv MMJ

Obě kašny na jihlavském Masary-
kově náměstí už jsou připraveny na 
zimu. Jsou na nich položeny a upev-
něny dřevěné kuželovité kryty, které 
zabraňují vhazování odpadků a chrá-
ní kašny i nedávno nainstalované 
refl ektory. Jako obrácené kornouty 
vypadaly kryty kašen možná už před 
staletími. Město se k jejich užívání 
vrátilo v roce 2008 na kašně Neptun 
v horní části náměstí a v roce 2009 
na kašně Amfi trité v dolní částí ná-
městí. „Inspirací byly dobové fotogra-
fi e a malby, na které radnici upozorni-
li občané města. Staronové kryty plní 
svůj účel, dobře vypadají a památková 
péče nic nenamítá,“ zhodnotil primá-
tor Jaroslav Vymazal. -lm-

Jihlavské kašny jsou
připraveny na zimu


