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Komise, výbory 
a dozorčí rady

Výbory

(Dokončení ze str. 3)

Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
předsedou Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy 
Ing. Ladislava Zadražila - ZM
a  v o l í 
další členy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy:
Petr Kleinbauer
Josef Toner
František Dvořák
Ing. Milan Novák
Pavla Radová
Ing. Martin Fiala - ZM
MgA. Marek Hovorka - ZM
Ing. Helena Zabloudilová
Pavel Paulát
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
předsedou Finančního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy 
pana Františka Července - ZM
a  v o l í
další členy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy:
Erich Janderka - ZM
Ing. Bc. Martin Hyský - ZM
Ing. Petr Walter
Ing. Marie Stejskalová - ZM
Věra Podhorská - ZM
MUDr. Miroslav Havlík - ZM
Ing. Jaroslav Vaněk
Ing. Vladislav Nechvátal
Ing. Pavel Šlechtický - ZM
Ing. Ladislav Vejmělek - ZM
Dozorčí rady a představenstva

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Jihlavské vodovody a ka-
nalizace a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
člena představenstva obchodní 
společnosti Jihlavské vodovody 
a kanalizace a. s.:
RNDr. Petr Pospíchal - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Jihlavské vodovody a kanali-
zace a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Jihlavské vodovody 
a kanalizace a. s.:
Ing. Jiří Dvořáček
Erich Janderka - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Dopravní podnik města 
Jihlavy, a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy představenstva 
obchodní společnosti Dopravní 
podnik města Jihlavy, a. s.:
Antonín Holub
Martin Málek - ZM
Ing. Vladimír Bílek
František Zelníček - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Dopravní podnik města 
Jihlavy, a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a. s.:
Ing. Josef Kodet - ZM
MVDr. Přemysl Novák - ZM
Ing. Petr Walter

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti SLUŽBY MĚSTA 
JIHLAVY s. r. o.:
Eva Krpálková – ZM
Jan Sršatá - ZM
Ing. Josef Kodet - ZM
Ing. Jaroslav Bártl
Ing. Karel Vybíral

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti Správa městských lesů 
Jihlava, s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Správa městských 
lesů Jihlava, s. r. o.:
Radek Blecha
Milan Horký
František Červenec - ZM
Jan Tesař
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek - 

ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti Prádelna a čistírna Jih-
lava, s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o.:
PhDr. Zdeněk Jaroš - ZM
Mgr. Jana Nováková – Hotařová - 

ZM
Pavla Radová
Bc. Vítězslav Schrek - ZM
Ing. Daniel Držmíšek

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti HC Dukla Jihlava, s. 
r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní spo-

lečnosti HC Dukla Jihlava, s. r. o.:
Josef Augusta
Ing. Jaromír Kalina
Mgr. Stanislava Prokešová - ZM
Martin Hájek
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek - 

ZM
 

(Dle podkladů magistrátu 
připravil –lm-)

Zima je možná teprve v půli a sil-
nice jsou plné děr. Kolik lidí jezdí 
s propadlým řidičským průkazem? 
Co se letos bude opravovat? Na to 
jsme se zeptali vedoucího odboru 
dopravy magistrátu Jána Tinky. 

Jaký je současný stav výměny ři-
dičských průkazů, co řidičům hro-
zí a budete výměny nějak urgovat?

Chybí vyměnit ještě asi 1.800 řidi-
čáků. Někteří již o výměnu nebudou 
usilovat, ti, kteří si přijdou průkaz 
vyměnit, zaplatí pokutu za přestu-
pek a vyměníme mu nový. Urgovat 
výměnu již nebudeme, i v Novinách 
jihlavské radnice jsme upozorňovali 
na tuto povinnost déle než tři roky. 

Monitorování křižovatky Fritzo-
va, Jiráskova, Zborovská kamerou 
zachytilo v roce 2010 hodně pře-
stupků. Bude se letos s kamerou 
hýbat?

S kamerou se letos hýbat nebude. 
Dali jsme požadavek na vytvoření 
dalšího místa u Zverimexu s tím, že 
se kamera bude přenášet. Záleží na 
penězích a zastupitelích města, ce-
nově to vychází na asi 150 tisíc ko-
run. 

Za minulý rok jsme zachytili přes 
dvě stovky řidičů, kteří se dopustili 
na monitorované křižovatce přestup-
ků, a ty jsme předvolali.

Jak se podepisuje na fi nancích 
letošní zimní údržba, když prv-

ní sníh napadal již v listopadu? Je 
dost zásob?

Vyčerpali jsme asi šest milionů ko-
run, tedy asi polovinu celkové část-
ky. Zásob soli je dost.

Otázka děr na silnicích se jistě 
nevyhýbá ani Jihlavě. Jak vypadá 
monitoring z vaší strany a jak se 
bude opravovat? Je dostatek fi nan-
cí?

Situaci v Jihlavě máme zmonitoro-
vanou. Opravovat začneme hned, jak 
dovolí počasí. Máme nakoupený no-
vý typ tekutého asfaltu za 150 tisíc – 
asi tři tuny, který umožní opravovat 
do minus deseti stupňů, proto tam, 
kde budou díry nejhorší, použijeme 
tento drahý způsob opravy.

Jaká větší investice je letos na-
plánována do opravy dopravní in-
frastruktury?

Letos budeme pokračovat v rekon-
strukci mostu na přivaděči u Pávova. 
Ostatní větší akce budou záviset na 
penězích. 

Kdy bude svedena doprava pro 
nákladní auta z Brněnské u City 
Parku na Znojemskou a na okruh?

Křižovatku u City Parku máme již 
osazenou semafory. Čekáme na pro-
vedení měření hlučnosti, které je ob-
jednáno.                                              -lm-

Ján Tinka: S opravami děr 
na silnicích podle počasí

JÁN TINKA , vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. 
Foto: Lubomír Maštera


