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Město Jihlava má k 31. 7. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 665 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenci 2011

Město vydalo hrací karty – Jihlav-
ské kvarteto. Jsou na nich tematické 
okruhy: MPR, kostely, městské do-
my v centru, zoo, radnice, paměti-
hodnosti, GM a kulturní zařízení. 
Karty jsou určeny pro propagační 
účely a existuje možnost jejich za-
koupení v turistickém informačním 
centru na radnici. 

Ve dnech 16. – 18. září 2011 se 
koná 15. setkání hornických měst a 
obcí ČR v Chodově. Jihlavu repre-
zentuje náměstek primátora Rudolf 
Chloupek s chotí, mluvčí magistrátu 
Radek Tulis, vedoucí odboru škol-
ství Tomáš Koukal a další. -lm- 

Den České republiky se slavil v ukrajinském Užhorodu, 
partnerském městě Jihlavy. Pozvání obdržela i jihlavská 
radnice, kterou v podkarpatské metropoli zastoupil ná-
městek primátora Petr Pospíchal a náměstek primátora 
František Zelníček. 

Součástí ofi ciálního programu byla krátká pieta u bus-
ty prezidenta T. G. Masaryka, ke kterému jihlavští repre-
zentanti spolu s užhorodským primátorem Viktorem Po-
horjelovem položili květiny. Doprovodný program oslav 
v Užhorodu významným způsobem podpořil Pivovar 
Jihlava, který se v regionu Zakarpatí úspěšně uchytil na 
trhu.

Spolupráce s Užhorodem se uspokojivě rozjíždí. „Na-
stal čas přesunout spolupráci z radnic dál na různé organi-

zace a spolky. Pokud například některé jihlavské školy nebo 
sportovní, kulturní a volnočasové organizace projeví zájem, 
rádi v začátku pomůžeme a pokusíme se v Užhorodu najít 
protějšky,“ nabízí náměstek primátora Petr Pospíchal. Ten 
v Užhorodu diskutoval o případné budoucí spolupráci s 
vedením tamního domu dětí. „Od nového roku bude Jihla-
va zřizovat Dům dětí a mládeže, ukrajinský protějšek už o 
budoucí spolupráci projevil zájem,“ doplnil Petr Pospíchal 
k možnému budoucímu partnerství dvou podobných za-
řízení. 

Hlavní město Zakarpatské Ukrajiny je od října 2010 
třetím partnerským městem Jihlavy, dalšími dvěma part-
nerskými městy jsou německý Heidenheim a holandský 
Purmerend. -lm-

V Užhorodu oslavili Den ČR

ZÁSTUPCI Jihlavy v Užhorodu, náměstci Petr Pospíchal a František Zelníček, se těšili pozornosti tamějších médií. 
 Foto: archiv MMJ

Nejlépe si počínali pracovníci ma-
gistrátu města Jihlavy v testu společ-
nosti SODATSW. Jihlavští úředníci 
odpověděli nejrychleji a kompletně 
na dotazy, které společnost rozesla-
la na magistráty všech statutárních 
měst v ČR a úřady pražských měst-
ských částí. 

Dva e-mailové dotazy na změnu 
trvalého bydliště a problematiku 
svozu odpadu směřovaly na odbor 
sociálních věcí a občanských záleži-
tostí, přičemž byla sledována rych-
lost odpovědí a kvalita poskytnu-
tých informací.

„I v čase dovolených úředníci reagu-
jí na e-mailové dotazy rychle a ještě 
týž den odpovědělo 64 % dotázaných 
úřadů. Velmi se však lišila kvalita od-
povědí. Některé úřady sice odpověděly 
rychle, avšak poskytly jen minimum 
informací pro vyřešení problému uve-
deného v dotazu,“ sdělil v tiskové 

Magistrát v poskytování 
informací předběhl všechny ostatní

Špatné léto se podepsalo na provo-
zu Vodního ráje v Jihlavě.

„Akce, které jsme plánovali během 
léta, se z důvodu špatného počasí ne-
uskutečnily. Jednak jsme uvažovali, že 
bychom třeba někdy prodloužili ote-
vírací dobu ve venkovní části a spojili 
bychom to s večerním koupáním, ta-
nečními večery nebo diskotékami, ale 
nic z toho neproběhlo,“ postěžoval si 
mluvčí SMJ Martin Málek. 

Za zmínku stojí různé turnaje v 
plážovém volejbale a na umělých ví-
ceúčelových hřištích za minimálního 
zájmu veřejnosti kvůli špatnému po-
časí.

Největší akcí léta ve venkovní čás-
ti Vodního ráje měla být 13. srpna  
Aquamánie. Jednalo se o celorepub-
likovou akci na vybraných venkov-
ních koupalištích. Byl to celodenní 
program plný her a soutěží zaměřený 
zejména na rodiče s dětmi. 

Venkovní areál Vodního ráje na-
vštívilo od 21. 5. 2011 do 22. 8. 2011 
– 29 826 návštěvníků.  -lm-

Letní sezona 
na Vodním ráji

• Otázka číslo jedna - dotaz 
na změnu trvalého bydliště:
• Rychlost reakce úředníka: týž den
• Informace o potřebných 

dokumentech a formulářích: ANO
• Upozornění na související výměnu 

OP: ANO
• Informace o poplatku: ANO
• Informace o úředních hodinách: ANO
• Kontakt na zodpovědnou osobu: 

ANO

• Otázka číslo dvě - dotaz 
na možnost bezplatné výměny 
popelnice:
• Rychlost reakce úředníka: týž den
• Informace o postupu: ANO
• Další informace (osobní údaje, 

kontakt na zodpovědnou osobu atd.): 
ANO

• Informace o době výměny: ANO
• Potřebný formulář: NE

Konkrétní výsledky Jihlavy zprávě Martin Hanzal, výkonný ře-
ditel společnosti SODATSW.

Při vyhodnocení proto bylo mimo 
jiné zohledněno, zda úředníci zaslali 
všechny potřebné dokumenty, upo-
zornili na výši nutných správních 
poplatků a poskytli kontakt na od-
povědnou osobu. V 65 % případů 
obsahovala odpověď nějaké nedo-
statky, ve 12 % případů úředníci po-
skytli méně než polovinu požadova-
ných informací. Na jednu z otázek 
dokonce 10 % úřadů neodpovědělo 
vůbec. 

„Výsledek nás samozřejmě těší, je to 
nezávislý příspěvek do diskuze o kva-
litě jihlavského magistrátu. Našim 
pracovníkům za rychlou a kvalitní 
práci děkujeme, měl by to být stan-
dard každého úředníka,“ vyjádřil se 
k výsledku porovnání primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal.  -lm-


