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Město Jihlava má k 31. 12. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.954 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2011

Návštěvnost zoo rekordní
Návštěvnost jihlavské zoo se za rok 

2011 přiblížila návštěvnickému re-
kordu z roku 2009, kdy prošlo brana-
mi zoo celkem 267.283 návštěvníků. 
Za loňský rok to bylo pouze o 1330 
méně (celkem 265.953). Nárůst o 
téměř 40.000 návštěvníků v porov-
nání s rokem 2010 je velmi povzbu-
divý (za rok 2010 prošlo branami 
zoo celkem 226.809 návštěvníků).

 -lm- 

Známý český sochař Olbram Zou-
bek na začátku roku přivezl do Jihlavy 
model sochy, která bude zdobit kon-
certní sál základní umělecké školy. Ta 
právě prochází rozsáhlou rekonstruk-
cí. Pracovní název sochy je Múza. 

„Socha bude umístěna v prostoru, 
bude se vznášet nad diváky,“ popiso-
val dílo v rozestavěném sále Olbram 
Zoubek. Umístění s ním na místě 
konzultoval architekt rekonstrukce 
Jaroslav Huňáček, ředitelka ZUŠ Jih-
lava Dana Fučíková a zástupci fi rmy, 
která rekonstrukci provádí. 

„Původně jsme předpokládali, že 

vybereme některou z mistrových ho-
tových soch v ateliéru. Když jsme ale 
panu Zoubkovi projekt rekonstrukce 
představili, rozhodl se do Jihlavy přijet 
a nabídl vytvořit sochu přímo pro ško-
lu, což nás velmi potěšilo. V Jihlavě bu-
de socha dalšího významného umělce,“ 
popsal primátor Jaroslav Vymazal. 

Asi stodvacetikilová socha bude 
vysoká 2,1 metru, hotová bude do 
konce rekonstrukce školy na jaře ro-
ku 2013. V objektu aktuálně skonči-
lo bourání a začalo budování nových 
příček a stropů, zároveň probíhá ar-
cheologický průzkum. -lm-

Múza Olbrama Zoubka na ZUŠ Jihlava
bude inspirovat mladé umělce

MÚZA je pracovní název sochy od sochaře Olbrama Zoubka, která bude zdobit 
zrekonstruovanou jihlavskou ZUŠ. Foto: archiv MMJ

Jihlavský magistrát rozšiřuje úřední 
hodiny na oddělení občanských prů-
kazů. Radnice se tak snaží zmírnit 
neblahé dopady rozhodnutí minis-
terstva vnitra, které od nového roku 
zrušilo vydávání dokladů na menších 
úřadech, nutí tak občany cestovat 
pro občanky do krajského města. 

Radnice měla být na nával klientů 
připravena, ministerstvo vnitra jí ale 
nedodalo potřebnou techniku. Mno-
zí klienti tak odcházejí i po několika 
hodinách čekání s nepořízenou. Ta-
ké internetové objednávky na vyří-
zení dokladů jsou plně obsazeny už 
i na březen.

Jihlavský magistrát na oddělení 
občanských průkazů přidává dva 
úřední dny - úterý a čtvrtek, úřední 
doba zde začne o hodinu dříve, tedy 
v sedm hodin ráno. Změna platí od 
25. ledna 2012. 

Nová otevírací doba pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních do-
kladů:

Pondělí, středa  7.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek  7.00 – 14.00
„Přijatá opatření nám umožní obslou-

žit o více než sedm stovek klientů mě-
síčně,“ odhaduje vedoucí správního 
oddělení Kateřina Škarková. Rozší-
ření úředních hodin se týká i všech 
navazujících pracovišť, tedy matriky, 
evidence obyvatelstva a pokladen, o 
nové hodiny bude rozšířen i elektro-
nický objednávkový systém na webu 
města. V roce 2011 vydal magistrát 
11.674 občanských průkazů a 5.093 
cestovních pasů.

„Řada klientů si stěžuje nebo pří-
mo nadává našim pracovnicím. Není 
snadné lidem vysvětlovat, že úředník 
za přepážkou či jihlavský magistrát za 
tyto problémy nemůže. Občan pouze 
chce být solidně obsloužen, nerozlišuje 
viníka tohoto stavu, kritika ale padá 
na naše bedra,“ vyjádřil se k situaci 
také tajemník magistrátu města Lu-
bomír Dohnal.

Rozšíření úředních dnů a hodin se 
děje na náklady městského rozpočtu, 
radnice pro řešení neutěšeného stavu 
ale odmítá případný nákup potřebné 
techniky, vydávání občanských prů-
kazů je totiž čistě úkon státní správy, 
který se odehrává na půdě radnice. 

Navýšení hodin na občankách
„Původně jsme měli slíbeno rozšíření 

techniky až o tři pracoviště, postupně se 
situace obrátila – nyní si máme techni-
ku koupit, což je zcela absurdní. Pokud 
stát chce po radnicích vykonávat svoje 
činnosti, měl by je patřičně vybavit, pří-
padně honorovat. Města mají vlastních 
výdajů dost,“ dodal tajemník Lubo-
mír Dohnal. 

Úřední hodiny ostatních pracovišť 
Magistrátu města Jihlavy zůstávají 
beze změny. -lm-

Snad každý už byl na ulici nebo 
doma kontaktován prodejci po-
chybných charitativních předmětů, 
zdánlivě levnějšího telefonování či 
„výhodné“ dodávky elektřiny a ply-
nu. 

V lepších případech končí ukvape-
né rozhodnutí nákupem předraže-
ného zboží, nebo jste někomu při-
spěli na pohodlnější živobytí. Zato 
podpis neprostudované smlouvy 
pod nátlakem může znamenat ob-
rovský problém v podobě útraty ži-
votních úspor, zadlužení a v nejhor-
ších případech i ztráty střechy nad 
hlavou. 

Problematikou se zabývá brožur-
ka Jak nespadnout do pasti, která je 
nyní zdarma k dispozici v budově 
jihlavské radnice. Knížečka popisuje 
postupy a rizika prodeje na ulicích, 
předváděcích akcích, doporučuje, 

Brožurka radí, jak nespadnout 
do pasti pokoutných prodejců

jak odolávat dotěrným dealerům a 
radí, jak postupovat v případě podpi-
su nevýhodných smluv, nákupu zbo-
ží na předváděcích akcích atd., k dis-
pozici je i vzor odstoupení od kupní 
smlouvy uzavřené při předváděcím 
nebo podomním prodeji. 

Brožura je k dispozici ve stojanech 
a na pracovištích Městského infor-
mačního centra a Turistického cen-
tra v budově radnice na Masaryko-
vě náměstí a v budově Brány Matky 
Boží až do rozebrání zásob. Vydava-
telem brožury je Občanské sdružení 
spotřebitelů TEST (www.dtest.cz), 
které provozuje i bezplatnou spotře-
bitelskou linku. -lm-


