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Město Jihlava má k 31. 1. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.963 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2012

Ing. Josef Daněk, člen zastupi-
telstva města za Stranu demokra-
tického socialismu (kandidoval 
za KSČM), dne 10. února 2012 
zemřel. Na jeho památku byl na 
radnici vyvěšen smuteční prapor. 
Členové vedení města se zúčastni-
li posledního rozloučení se zesnu-
lým v pátek 17. února v obřadní sí-
ni krematoria v Jihlavě. 

Zesnulého Josefa Daňka v Za-
stupitelstvu města Jihlavy nahradil 
Jaroslav Zeisberger z KSČM, na 
příštím jednání zastupitelstva složí 
slib zastupitele. -lm-

Zemřel zastupitel Josef Daněk

Kulturní komise rady města není 
spokojená se stavem reklamních 
ploch, které spravuje fi rma Rengl. 
Ta před lety zvítězila ve výběrovém 
řízení a nyní využívá po Jihlavě asi 
70 plakátovacích ploch.

Výhrady k ceně výlepu plakátů i 
kvalitě služeb byly již dříve předmě-
tem jednání kulturní komise rady 
města. Úroveň služeb fi rmy kritizo-
val na únorové schůzi městský za-
stupitel Milan Kolář, který v kultur-
ní komisi města pracuje. Podle jeho 
slov jsou ceny za výlep plakátů pře-
mrštěné a např. pro ty, kteří pořádají 
akce s podporou města, fi nančně ne-
únosné. 

V listopadu loňského roku se proto 
sešla rada města a jednala o vypově-
zení smlouvy. Nakonec tuto myšlen-
ku zamítla, protože nebylo jasné, jak 
dál pokračovat. 

„Bylo by potřeba hledat nového pro-
vozovatele a je možné, že by ve výběro-
vém řízení zvítězila stejná fi rma. Služby 
města Jihlavy o tuto zakázku neproje-
vily zájem, ve smlouvě s Renglem není 
zmíněna cena za výlep plakátů, a tak by 
se cena nakonec mohla i zvýšit,“ řekl ná-
městek primátora Rudolf Chloupek.

Další možností by podle jeho slov 
bylo odkoupení plakátovacích ploch, 

Město usiluje na svém území
o lepší reklamní plochy

Stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a v celo-
ročním porovnání jsou koncentrace sledovaných znečiš-
ťujících látek pod limitem. Ukázal to další rok kontinu-
álního sledování škodlivin, které v Jihlavě běží od roku 
2009. Studie potvrzuje, že hlavní podíl na znečištění má 
doprava, zejména dálnice D1. Druhým významným zne-
čišťovatelem ovzduší jsou tzv. lokální topeniště (kotle, 
kamna), negativní vliv na kvalitu má zejména spalování 
nekvalitních paliv nebo odpadů. 

Měření imisí provádí v areálu společnosti Automotive 
Lighting v Jihlavě fi rma ENVItech Bohemia s.r.o. Zjiště-
né hodnoty měření byly porovnány s pozaďovými stani-
cemi Českého hydrometeorologického ústavu - stanice 
AIM v areálu ZŠ Demlova v Jihlavě a stanice ČR v Ko-
šeticích.

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je 
společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina a je pro-
váděn v lokalitě, kde byly v rámci odborné studie „Vy-

hodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jih-
lavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ naměřeny 
nejvyšší koncentrace škodlivin.

Primátor Jaroslav Vymazal i krajský radní pro život-
ní prostředí Zdeněk Ryšavý deklarovali, že město i kraj 
budou měření dál podporovat. „Trvalé sledování kvality 
ovzduší v Jihlavě je důležité pro rozhodování města o tom, 
jaké provozy, a tedy i zaměstnavatele, do města ještě může-
me přijmout. S výsledky monitoringu se pracuje například 
při přípravě územního plánu,“ uvedl primátor Jihlavy Ja-
roslav Vymazal.

„Monitoring v Jihlavě se osvědčil, proto máme zájem roz-
šířit sledování ovzduší na celý Kraj Vysočina v rámci Infor-
mačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina, na kte-
rém v současné době pracujeme. Už jsou vytypované dvě 
desítky míst v kraji, kde by se měření mělo provádět,“ sdělil 
krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ry-
šavý. -tz-

Ovzduší v krajském městě
nejvíce ovlivňuje doprava a topení

Březnový víkendový 
vagon Jihlava

Akce Březnový víkendový vagon 
Jihlava se bude konat 10. 3. 2012 
opět na hlavním vlakovém nádraží 
úplně vzadu směrem k Feroně. Čas 
od 9.00–17.00 hodin. Lidé mohou 
darovat oděvy, nádobí, hračky, spo-
třebiče, ale i dětské kočárky. Co se 
týká kočárků, neměly by být starší 3 
let. -lm-

Město Jihlava spustilo svoji ofi ciál-
ní stránku na síti Facebook. Najdete 
ji na adrese www.facebook.com/
mesto.jihlava. 

„Facebooková stránka města Jihlavy 
je dalším způsobem komunikace s ve-
řejností. I my chceme využívat moder-
ní sítě k budování vztahu města s lid-
mi, kteří o to projeví zájem třeba tím, 
že si stránku přidají mezi své oblíbe-
né,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.  

Stránka Jihlavy na Facebooku ne-
kopíruje webové stránky města, ne-
lze zde publikovat všechny informa-
ce, které „unese“ web. Na jihlavské 

facebookové stránce se budou ob-
jevovat novinky z radnice, pozván-
ky na společenské, kulturní a spor-
tovní akce, zejména organizované 
městem nebo s podporou města, 
fotografi e událostí, nebo se zde mů-
že diskutovat s radnicí, nebo mezi 
návštěvníky stránky. 

Stránka se bude plnit postupně, 
na rozjezd jsou zde připraveny prv-
ní fotogalerie a videa. „Návštěvníci 
nám mohou na úvod sdělit třeba to, 
co od stránky čekají a co by zde rádi 
nacházeli,“ vyzývá primátor Jaroslav 
Vymazal.  

 -lm-  

Jihlava ofi ciálně na Facebooku

z nichž některé ale stojí na soukro-
mých pozemcích. Cena by mohla 
přesáhnout i půl milionu korun.

Proto si v půlce února rada pozva-
la majitele fi rmy na jednání kulturní 
komise, na které přišel pan Rengl s 
některými návrhy. Vyslechl si také 
návrhy komise, která například po-
žaduje vyčlenění několika ploch pro 
malé neziskové organizace, 15 % sle-

vy na kulturní akce, 25 % slevy pro 
pravidelné inzerenty a dalších 25 % 
slevy na akce, které město podporu-
je grantem.

Požadavek fi rmy byl na navýšení 
počtu plakátovacích ploch ve městě 
v částech, které se přistavěly, celkem 
asi o 10 %. Obě strany se dohodly na 
dalším setkání po propočítání návr-
hů k případné úpravě smlouvy. -lm-

V budově Vysoké školy polytech-
nické v Jihlavě proběhla v únoru ve-
řejná diskuse k hlubinnému úložišti. 
Cílem setkání představitelů státních i 
občanských organizací, odborníků a 
zástupců obcí bylo poskytnout aktu-
ální informace, které se týkají celého 
procesu výběru potenciální lokality 
pro úložiště. V první části programu 
probíhala diskuse mezi pozvanými 
hosty, druhá část se věnovala dota-
zům z publika. -lm-

REKLAMNÍ PLOCHY fi rmy Rengl často zejí prázdnotou. Jednání kulturní komise 
a fi rmy by mělo úrovni plakátovacích ploch napomoci.  Foto: Lubomír Maštera


