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Modernizace města nepřestává
(Dokončení ze str. 1)
Probíhají jednání o tom, zda při-

stoupit ke změně podmínek pro-
deje nebo považovat privatizaci na 
základě žádostí nájemců, která pro-
bíhá od roku 1997, za vyčerpanou. 
V MPR zůstává 23 bytových domů, 
u nichž by dle schválené koncepce 
mohlo dojít k prodeji bytů, ale ná-
jemci si o prodej nepožádali a mimo 
MPR zůstává 25 domů, v nichž by 
mohlo dojít k prodeji. Z nich již ve 
14 byly podány žádosti, ale prodej se 
neuskutečnil. 

Jaká je situace s výkupy pozemků 
pro skládku Henčov?

Dle sdělení Služeb města Jihlavy 
má stávající skládka odpadů Hen-
čov kapacitu pro ukládání odpadů 
pouze do roku 2016. Plánované 
rozšíření skládky přinese dostateč-
nou kapacitu pro ukládání odpadů 
na dalších 6 let, při dlouhodobém 
průměru 40.000 tun ukládaných 
ročně. 

Z těchto důvodů vznikla nutnost 
zahájit jednání s vlastníky pozemků, 
jež jsou dle územního plánu navrže-
ny pro výstavbu nové skládky. 

Nová skládka bude rozšířena o 22 
pozemků o celkové výměře 19.867 
m2.

Celkem 18 pozemků je ve vlast-
nictví fyzických osob, od kterých 
budou vykoupeny za schválenou 
cenu ve výši 550,- Kč/m2.

Dva pozemky jsou ve vlastnictví 
ČR - Pozemkového fondu ČR a žá-
dost o jejich převod byla podána. Je-
den pozemek je ve vlastnictví Lesů 
České republiky a jeho nabytí bude 
řešeno směnou pozemků.

Další pozemek je ve vlastnictví 
města. 

Celkové náklady  na vypořádání 
pozemků,  které  jsou  ve  vlastnic-
tví fyzických  osob,  pro  rozšíření  

skládky TKO Henčov, budou činit 
7.154 950,- Kč.

Pojďme k Jihlavské kartě. Jak da-
leko je studie na Jihlavskou kartu?

Studie rozšíření Jihlavské karty 
do organizací zřizovaných městem 
Jihlava zmapovala nejen možnos-
ti rozšíření využití této karty, ale 
popsala i současný stav používání 
elektronických systémů, využívající 
jako nosiče informací některý druh 
karty nebo bezkontaktního čipu ve 
všech městských organizacích. 

Mimo jiné z ní vyplývá, že řada 
organizací vydává identifi kační kar-
ty či čipy ve velkém množství a po-
užívají je v celé řadě elektronických 
systémů k různým účelům. Pozoru-
hodný je počet vydaných karet ve 
Vodním ráji (cca 75.000), v městské 
knihovně (9000) či zimním stadio-
nu HC Dukla Jihlava (7.500). 

Velmi rozšířené jsou i bezkontakt-
ní čipy, které jsou využívány všemi 
žáky a zaměstnanci ve všech základ-
ních školách s výjimkou ZŠ Speciál-
ní Jihlava. 

Rovněž využití těchto čipů a karet 
je velmi různorodé. Používají se v 
docházkových systémech zaměst-
nanců, evidenci a objednávání jídel, 
přístupových - vstupních dveřních 
systémů, návštěvnických systémů 
pro hrazení vstupného, jako nosiče 
permanentek či předplatného apod. 
Z důvodu velké rozmanitosti využi-
tí a velkého počtu různých elektro-
nických systémů od různých doda-
vatelů není rozšíření Jihlavské karty 
úplně jednoduchou záležitostí.

Nicméně i tak lze říci, že Jihlav-
skou kartu lze využít prakticky všu-
de, kde již nyní existuje karta či čip 
v libovolném systému libovolné 
městské organizace. Vzhledem k 
technickým vlastnostem Jihlavské 
karty je možné kartu využít ve třech 

různých variantách a také i v jejich 
libovolných kombinacích.

Můžete být konkrétnější?
1. Jihlavská karta bude využita ja-

ko identifi kátor. Všechny současné 
systémy v městských organizacích 
využívají tento princip. Technicky 
se jedná o nejjednodušší variantu, 
kdy karta je jen nositelem identifi -
kátoru a všechny ostatní informace 
jsou uloženy v řídícím systému. Pro 
rozšíření kompatibility jakéhoko-
liv již používaného systému o Jih-
lavskou kartu stačí doplnit čtečky 
umožňující číst Jihlavskou kartu.

2. Z Jihlavské karty se využije 
elektronická peněženka. Tato vari-
anta umožní placení služeb z elek-
tronické peněženky. Vyžádá si in-
stalaci čteček umožňujících čtení i 
zápis dat na Jihlavskou kartu. Tato 
varianta je složitější a nákladnější, a 
pokud by byla realizována, vyžádala 
by si i zásadní úpravy řídícího sys-
tému, který by musel umět praco-
vat s elektronickými penězi a také 
vybudování zúčtovacího centra pro 
rozúčtování plateb v jednotlivých 
zařízeních.

3. Jihlavská karta bude nosičem 
další aplikace. V této variantě by 
mohla být nosičem speciálně vyvi-
nuté aplikace pro nějaké městské 
zařízení nebo organizaci. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nejsložitější, a 
tudíž nejdražší řešení, které se dá ve 
většině případů nahradit variantou 
číslo 1, není příliš pravděpodobné, 
že by bylo v dohledné době realizo-
váno. 

Rozšíření Jihlavské karty do ja-
kékoliv organizace si vyžádá určité 
náklady na zavedení. Jejich výše je 
závislá na zvolené variantě použití 
a situaci v každé organizaci. Rovněž 
ne všude je rozšíření účelné a vhod-
né. Někde ale přináší pozitivní efek-

ty. Technická složitost zavedení je u 
různých organizací různá. Například 
Městská knihovna je na Jihlavskou 
kartu připravena a její zavedení si 
nevyžádá velké náklady. 

Jak je to s Metropolitní sítí města 
Jihlavy?

Metropolitní síť města Jihlavy je 
optická datová síť propojující ma-
gistrát města s řadou organizací zři-
zovaných městem. Kromě všech zá-
kladních škol je k metropolitní síti 
připojeno i středisko zeleně Správa 
městských lesů Jihlava, Služby měs-
ta Jihlavy, kino Dukla, okrsky měst-
ské policie, zoo, ZUŠ, ředitelství MŠ 
Mozaika, MŠ Březinova, MŠ Dem-
lova, dětské jesle a v neposlední řadě 
Dopravní podnik města Jihlavy včet-
ně kiosků umožňující nabití Jihlav-
ských karet. 

Celá síť je postavena na techno-
logii Cisco s rychlostí páteřní linky 
1 Gbit/s a umožňuje rychlé dato-
vé přenosy mezi jednotlivými body 
metropolitní sítě. 

V současnosti je metropolitní síť 
využívána ke sdílenému připojení 
k internetu, přenosu obrazu z nej-
novějších kamer městské policie a k 
rychlému přístupu na webový ser-
ver, kde některé městské organizace 
provozují vlastní webové aplikace.

Na konci loňského roku byl zpra-
cován projekt spojený s žádostí o 
dotaci z Evropských fondů na rozší-
ření metropolitní sítě. 

Počítá se s rozšířením připojení 
do všech městských organizací, s 
navýšením rychlosti páteřního pro-
pojení na 10 Gbit/s a výrazným roz-
šířením služeb - jako je například 
centrální zálohování dat či společné 
hlasové služby, což povede k fi nanč-
ním úsporám a větší bezpečnosti 
dat. Výsledek žádosti o dotaci zatím 
není znám. -lm-

V červnu se otevře veřejnosti výstava s názvem Nikdy zcela neodešli – Jihlavští Něm-
ci. Výstava bude slavnostně zahájena v rámci Jihlavského havířského průvodu.

„Tato výstava se bude konat u příležitosti oslav 20. výročí vzniku spolku Dům Gustava 
Mahlera. Ústředním tématem výstavy je informace o osudech německých obyvatel z Jihlavy 
a Jihlavského jazykového ostrova,“ řekla Jana Petrůjová, vedoucí oddělení vnějších vzta-
hů magistrátu. 

Výstavu budou tvořit informační panely v českém a německém jazyce, ale také lis-
tiny, dopisy a různé exponáty. Záštitu nad výstavou převzali primátor města Jaroslav 
Vymazal a primátor partnerského města Heidenheim Bernhard Ilg.  -lm-

Výstava o Jihlavských Němcích

Magistrát města Jihlavy vydal brožuru 
s názvem Informace pro občany. Přehled 
o struktuře a činnosti úřadu je k dispozici 
v nákladu dvou tisíc kusů na přepážkách 
Městských a Turistických informačních 
center. 

„Nejaktuálnější informace jsou na webu měs-
ta, přesto pro mnohé zůstane přehled základ-
ních informací a kontaktů vytištěných na pa-
píře nejspolehlivějším pomocníkem. Proto už 
podeváté vydáváme tuto brožurku, aby usnad-
nila občanům kontakt s úřadem a orientaci v 
jeho struktuře,“ řekl k vydání Informací pro 
občany primátor Jaroslav Vymazal. 

Aktualizovaný bulletin přehledně popi-
suje strukturu úřadu a činnosti jednotli-
vých odborů, uvádí úřední hodiny magis-
trátu, kontakty na jednotlivé odbory apod. 
Nechybí informace o složení a pravomo-
cích zastupitelstva a rady města. 

Materiál doplňují informace o servisu 
Czech POINT, přehled vyhlášek a naříze-
ní města, kontakty na organizace zřizova-
né městem i na další významné instituce 
působící v Jihlavě. Na zadní straně obálky 
je mapka města s vyznačenými budovami 
magistrátu a dalších důležitých organizací. 
 -lm- 

Vyšla brožurka Jihlavy
s informacemi o magistrátu

INFORMACE pro občany přináší nová brožurka magistrátu.
 Foto: archiv MMJ


