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Aktuality

Více práce, méně peněz
(Dokončení ze str. 1)
Posílí se trendy komunikace s
občany po internetu?
Mohli bychom na naše internetové
stránky nalévat ještě více informací a dokumentů úřadu, informační
technologie to unesou. Nejsem si
ale jist, jestli by to unesli návštěvníci.
Ač máme cenu za nejlepší web mezi
městy České republiky, je řada uživatelů, kteří se neorientují ve fungování města a úřadu, takže se ztrácí i na
webu.
Před časem jsme proto zprovoznili
službu automatického zasílání novinek. Zájemce si zvolí, z jaké oblasti
chce dostávat informace a každý den
mu přijde e-mail s odkazem na aktualizované položky. Tento systém
je aktuálnější, praktičtější a zejména
výrazně levnější, než elektronická
obdoba Novin jihlavské radnice do
e-mailových schránek, o které jsme
také uvažovali.
A komunikace opačným směrem, tedy od veřejnosti k radnici?
Úřad i samospráva preferuje osobní
jednání, telefonáty, dopisy, e-maily.
Veřejnosti neupíráme možnost úřad
kontaktovat úřad přes internet, ale
anonymita virtuálního světa spíše
poškozuje osoby, které s námi chtějí komunikovat solidně. Například
příspěvky v diskusním fóru na webu města se z nadpoloviční většiny
netýkají tématu, činností města, co
hůře - obsahují vulgarismy, urážky,
také reklamu. To na web města urči-

tě nepatří. Čas a práci zaměstnanců,
kteří příspěvky musí hlídat a případně i zakrývat či mazat, potřebujeme
jinde.
Komunikace by měla přispívat ke
zkvalitnění práce, ne naopak.
Primátor města Jaroslav Vymazal
proto připravuje setkávání s občany
města. Myšlenka už má konkrétní
obrysy, upřesňujeme si místo, četnost a podobu těchto setkání. Až bude „scénář“ hotový, budeme veřejnost informovat a na akci zvát.
Stát šetří ve všech oblastech,
úsporná opatření dopadla i na
úřady. Jak se to projeví konkrétně
na jihlavském magistrátu?
Popravdě nás tolik netrápí úspory

jako takové, s těmi se musí poprat
každý úřad. Mrzí mě princip, kterým
s úřady našeho typu zachází stát.
Rok co rok na nás převalí svoje povinnosti a výkony, čímž nám navýší
odhadem o osm až deset procent počty úkonů, ale nejen že nám na jejich
výkon nedá peníze, ale ještě nám na
tuto práci sebere 10 milionů korun.
Co to znamená pro úřad, resp.
pro jeho pracovníky?
Znamená to, že je nás potkala velmi nepříjemná povinnost dát několika lidem výpovědi. To není nic
radostného kdykoliv během roku, v
čase předvánočním obzvlášť. Všem
ostatním přidáme práce a snížíme
nenárokovou pohyblivou složku

mzdy. Samozřejmě snižujeme provozní výdaje. Už nyní se v některých
oblastech dostáváme na hranu termínů, na místě je také otázka kvality
práce.
Zkusme skončit trochu veseleji.
Co vás ve vaší práci v poslední době potěšilo?
Aktuálně třeba to, že zastupitelé
schválili rozpočet města, což je důležité nejen jako zdroj peněz pro
činnost, ale také je to osnova, podle
které bude magistrát příští rok pracovat. I přes překážky, se kterými se
musíme vypořádat, bych rád popřál
všem kolegům z úřadu chuť do práce
a všem návštěvníkům úřadu spokojenost s naší činností.

Placení parkovného pomocí SMS
Služby města Jihlavy (SMJ) provozují placená městská
parkoviště v Jihlavě a od poloviny prosince zahájily nově
zkušební provoz placení parkovného pomocí SMS.
Ostrý provoz, pokud nenastanou žádné závažné problémy, by měl být spuštěn od 1. 1. 2011. Pravidla pro řidiče
budou přesně stanovena. „Instrukce naleznou přímo na
místě a to konkrétně na sloupcích označujících placené
parkoviště,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.
Jak mají řidiči postupovat uvedou SMJ také na svých
webových stránkách a podpoří tuto novou službu i placenou inzercí. Placená parkoviště jsou v Jihlavě rozdělena do tří zón dle hodinové sazby na třicet, dvacet a deset
korun českých za jednu hodinu. Základní cena za SMS

bude dvacet korun českých pro koncového uživatele. Za
tuto cenu bude moci parkovat třicet minut, čtyřicet pět
minut a devadesát minut na parkovišti podle zóny.
Pomocí SMS bude moci zaplatit i násobky času ceny.
Kontrola bude probíhat jako doposud přes městskou
policii. Jsou dvě možnosti. První u klasického placení
mincemi i nadále bude policista kontrolovat, zda má řidič parkovací lístek za čelním sklem svého auta. Druhá,
pokud tam parkovací lístek nebude, tak policista pomocí speciálního mobilu provede kontrolu o zaplacení SMS
parkovného. Ceny platné při platbě v hotovosti u parkovacích automatů zůstávají pro rok 2011 stejné jako v letošním roce.
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