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Usnesení č. 278/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
další navýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s. v roce 2012 
z 36.546.000 Kč na 41.546.000 Kč 
na základě rozhodnutí valné hro-
mady uvedené společnosti vydáním 
nových akcií bez fi nanční účasti sta-
tutárního města Jihlavy dle zdůvod-
nění

a  s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 120/11-ZM ze 

dne 12.04.2011 takto:
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCEN-

TRUM JIHLAVA, a.s. v letech 
2011 – 2013 z 31.356.000 Kč na 
51.926.000 Kč na základě rozhod-
nutí valné hromady uvedené spo-
lečnosti vydáním nových akcií za 
předpokladu navýšení základního 
kapitálu i ostatními akcionáři dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 280/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí daru (550 ks strave-

nek Gastro Pass v celkové hodnotě 
33.000 Kč) Středisku křesťanské po-
moci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 
dle zdůvodnění.

  Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor města
 RNDr. Petr Pospíchal 
 náměstek primátora

Zastupitelé odebrali dotaci...

Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s magistrátem města 
pořádaly jarní mobilní svoz objem-
ných a nebezpečných odpadů. Sou-
částí byl také sběr kovových odpadů 
a na vybraných místech sběr biood-
padů. 

„Mobilní svozy probíhaly v období 
od 7. 4. do 9. 6. Kontejnery bylo obsa-
zeno 64 lokalit ve městě Jihlava. Svoz 
probíhal také z vybraných zahrádkář-
ských a chatových oblastí,“ řekl mluv-
čí SMJ Martin Málek.

Na každém stanovišti byly kon-
tejnery na objemný a kovový od-
pad, které byly v případě zaplnění 
během trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. 

Na 24 stanovištích bylo možné 
odevzdat k likvidaci bioodpady ze 
zahrad. Při jarním svozu občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 278 
tun odpadů a elektrozařízení.  

Služby města Jihlavy v červnu za-
hájily dezinfekci sběrných nádob na 
komunální odpady. 

Dezinfekce se provádí zhruba u 
6.000 popelových nádob a 600 kon-
tejnerů. Speciální vůz na dezinfekci 
nádob jezdí po trase svozu komunál-
ního odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů pro-
vede pod tlakem dezinfekci nádoby. 
Uvedená technologie není schopna 
z popelnic zcela odstranit ztuhlé tu-
ky a jiné pevné složky odpadů, které 
se během používání usadí na stěnách 
a dně popelových nádob.

V termínu od 2. 7. do 6. 7. proběh-
ne dezinfekce v příměstských obcích 
Popice, Vysoká, Pístov, Heroltice, 
Hruškové Dvory, Henčov, Pávov, 
Antonínův  Důl, Červený Kříž a po-
sledním místem bude lokalita na 
Kalvárii. 

„Vzhledem k tomu, že dezinfekce bu-
de prováděna po celý den, prosíme ob-
čany, aby sběrné nádoby nechávali ve 

svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin tak, aby k nim byl pří-
stup. Další důležitou věcí je, aby je ne-
blokovali zaparkovanými vozidly a 
nedávali do nich odpad,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Vydezinfi kovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením roku 
2012. Pokud nebude popelová ná-
doba dezinfi kována v termínu, mo-
hou se občané s reklamací obrátit na 
SMJ. Volat můžou v době od 6.00 do 
14.30 hodin na telefonní čísla 567 
553 227, 567 553 237 nebo 567 227 
251. Při oznamování nedostatků či 
stížností je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování, které 
končí  6. 7. 2012. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma 
provádějící tyto práce opouští Jihla-
vu a přemisťuje se do dalšího města.

Firmy a podnikatelé si mohli ob-
jednat dezinfekci jimi užívaných 
nádob u této společnosti za úplatu. 
 -lm-

Vyhodnocení jarního mobilního svozu

Dezinfekce nádob 
na komunální odpad

 jaro 2012 – objemný odpad 227 t, nebezpečný odpad 4,79 t, zpětný odběr 
elektrovýrobků 8,59 t, bioodpady 28,19 t, kovy 9,29 t = celkem 278 t

 podzim 2011 – objemný odpad 214 t, nebezpečný odpad 3,67 t, zpětný 
odběr elektrovýrobků 7,76 t, bioodpady 22,64 t, kovy 7,73 t = celkem 256 t

 jaro 2011 – objemný odpad 263 t, nebezpečný odpad 2,53 t, zpětný odběr 
elektrovýrobků 9,32 t, bioodpady 27,92 t, kovy 14,50 t = celkem 317 t.

„Odpadů se vybralo méně než při 
loňském jarním svozu. Například vý-
hodné výkupní ceny železa ve výkup-
nách asi motivují občany, aby odpad 
nevyhazovali, ale odprodali. Potěšilo 
nás ale větší množství odevzdaných 
bioodpadů, které je možné místo 
skládky likvidovat na kompostárně. 
V roce 2012 mírně narostlo množství 

odevzdaných nebezpečných odpadů,“ 
doplnil Málek. 

Víkendové svozy objemných a ne-
bezpečných odpadů opět potvrdily 
svou tradici a oblíbenost u občanů 
města Jihlavy. Jinak občané mohou 
celoročně využít služeb bezplatných 
sběrných dvorů na Havlíčkově nebo 
Rantířovské ulici v Jihlavě. -lm-   

Od března do května probíhalo 
blokové čištění místních komunikací 
v Jihlavě. 

Území města s příměstskými obce-
mi bylo letos rozděleno do 16 úseků. 
Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. 

„Na ruční čištění jsme přibrali 30 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo provádě-
no individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Měst-
ská policie Jihlava. Nedodržování a 
porušování dopravního značení by-
lo pokutováno a bylo využito služby 
k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 298 vozidel, jejichž majite-
lé nerespektovali dopravní značení. 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

Odtažení vozidla majitele takzvaně 
„jednosměrně“ vyšlo majitele zhruba 
na 1.300 Kč.

Jarní blokové čištění místních ko-
munikací stálo 5.671.261 Kč bez 
DPH.  -lm-

 2011 – úklid komunikací: 
5.939.381 Kč a odtaženo vozidel 
216
 2010 – úklid komunikací: 
6.620.290 Kč a odtaženo vozidel 
221
 2009 – úklid komunikací: 
6.261.397 Kč a odtaženo vozidel 
227
 2008 – úklid komunikací:
6.017.746 Kč a odtaženo vozidel 
211
 2007 – úklid komunikací: 
3.540.859 Kč a odtaženo vozidel
204.

Na návštěvníky Vodního ráje i tuto 
sezonu čekají novinky. „První letní no-
vinka umožňuje návštěvníkům procházet 
mezi krytou a venkovní částí Vodního rá-
je,“ prozradil mluvčí Služeb města Jih-
lavy (SMJ) Martin Málek.

Všichni návštěvníci, kteří mají za-
koupený jakýkoliv vstup do kryté čás-
ti Vodního ráje, mohou v rámci svého 
pobytu vyjít do venkovní části a vrátit 
se zase zpět. Pro tento účel byl instalo-
ván turniket, který se nachází u vstupu, 
a to vedle dojezdového bazénu, kde 
končí tobogán. 

Po přiložení čipového náramku k 
turniketu je možné  libovolně prochá-
zet ven a zase dovnitř. Tato služba ne-

Vodní ráj rozšířil odbavovací 
systém o další novinky 

Pavilon B1 Základní školy Oto-
kara Březiny v Jihlavě se v průbě-
hu prázdnin dočká nových oken. 
„Podmínkou pro dodavatele je výmě-
nu stihnout do konce srpna, aby mo-
hl standardně začít nový školní rok,“ 
uvedl ze smluvních podmínek ná-
městek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek. Následovat 
bude zateplení fasády, které už mů-
že probíhat i ve dnech výuky. Kom-
pletně hotovo bude do listopadu, 
nejnižší nabídnutá cena za celou ak-
ci je 5,8 milionu korun. -lm-

Rekonstrukce 
ZŠ Březinova

ní nijak navíc zpoplatněna. Pokud si 
například návštěvník zvolí jednorázo-
vý vstup do kryté části na tři hodiny, 
tak může v tomto čase projít kdykoliv 
do venkovní části a zase zpět. Pouze v 
případě překročení zaplaceného časo-
vého vstupu doplatí návštěvník rozdíl 
při odchodu na pokladně. Platit bude 
za každou započatou minutu doplatek, 
který je stanovený ceníkem.

U vstupu do venkovní části je vždy 
informace o tom, zda je venkovní areál 
otevřen, uzavřen nebo otevřen pouze 
plavecký bazén. Informace o tom, že je 
otevřen pouze plavecký bazén, zname-
ná, že je možné si v něm zaplavat, a ne-
jsou puštěny žádné atrakce. Voda je ve 
venkovních bazénech vyhřívaná, takže 
i v případě ne příliš pěkného počasí si 
mohou jít návštěvníci zaplavat. Při ná-
vratu do kryté části se mohou ohřát 
třeba v parní kabině.

Druhou novinkou je zprovoznění 
pokladního automatu ve vstupním 
vestibulu kryté části. Tento automat 
umí prodávat jakékoliv jednorázové 
vstupenky do venkovní části Vodní-
ho ráje. Díky tomuto automatu, který 
zde byl umístěn, tak vzniklo další pro-
dejní místo na vstupenky do venkov-
ní části. 

„Věříme, že tyto novinky zvýší atrak-
tivnost návštěvy kryté části a rychlost 
odbavení do venkovní části Vodního ráje 
v období letní sezony,“ doplnil Málek.
 -lm-


