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(Dokončení ze str. 1)
Říkáte původní hodiny, ale už i ty byly v led-

nu rozšířeny.
Ano, byla to naše reakce na neblahé rozhodnutí 

Ministerstva vnitra, které od nového roku zrušilo 
vydávání dokladů na menších úřadech. To zna-
mená, že lidé z celého okolního regionu nyní mu-
sí kvůli občance cestovat do Jihlavy na magistrát. 
Úpravou úředních hodin jim snad tuto starost 
zjednodušujeme. 

Zrušení vydávání dokladů na menších úřa-
dech ušetřilo peníze státu, ale městům, kam se 
agenda přesunula, asi nikoliv.

Nároky na magistrát se zvýšily, aniž bychom mě-
li možnost přidat jedinou přepážku nebo posílit 
pracoviště personálně. Přesněji řečeno mohli jsme 
přidat další přepážku, ale vše by se muselo platit z 
peněz města. To je samozřejmě nepřijatelné, pro-
tože tato agenda je stoprocentně tzv. státní správa, 
a městské úřady ji dělají pro stát. Proč bychom je 
měli ještě platit. 

Lidé nechodí na magistrát jenom pro dokla-
dy, ale píšou i stížnosti. Kolik jste jich letos do-

stali, kolik jich bylo vyřízeno a čeho všeho se 
týkaly?

Zaznamenali jsme výrazný nárůst počtu žádostí 
o podání informací. Za první polovinu roku evi-
dujeme 50 žádostí, tolik jich bylo loni za celý rok. 
Žádosti se týkají mnoha témat od úředních postu-
pů přes dotazy na průběh výběrových řízení až po 
nahlížení do různých dokumentů.  Nezřídka jde o 
rozsáhlé materiály, jejichž příprava zaměstná mno-
ho lidí, proto využíváme možnosti jejich přípravu 
zpoplatnit. Jsou na to přesná pravidla.

A zmíněné stížnosti?
Jejich množství se dlouhodobě nemění, čímž 

neříkám, že je to dobře nebo špatně. K polovině 
července jich máme evidovaných 54. Témata jsou 
podobná jako v minulosti, například stížnosti na 
nadměrný hluk z různých provozoven nebo bytů, 
stížnosti na údržbu komunikací, pořádku, na po-
stup práce úřadu atd. Všemi stížnostmi a podněty 
se musíme zabývat, a to i tehdy, když se netýkají 
činnosti úřadu nebo majetku města. 

Od července má radnice za povinnost komu-
nikovat na tzv. elektronickém tržišti. Přibližte, 

o co jde a jak to bylo zvládnuto?
Elektronické tržiště je v podstatě tržnice na in-

ternetu, přesněji ve virtuálním prostoru, kde se 
stejně jako na normálním tržišti setkávají nabídky 
dodavatelů a poptávka odběratelů. Nejen, že zde 
najdete nejlevnější nabídky, ale zprostředkovatelé 
jsou schopni zajistit například pravidelné dodávky 
surovin do kuchyně ve škole, nebo občasné do-
dávky kancelářských potřeb atd. Záleží jen na od-
běrateli, co a jak chce nakupovat, a hledá zde nej-
lepšího dodavatele. 

Pro některé instituce je nakupování na elektro-
nické tržnici povinností, město tu povinnost ne-
má, ale elektronické dražby jsou mu doporučová-
ny. 

Město ovšem má další cesty, jak provádět zcela 
transparentní soutěže potřebných komodit. V té-
to době se zabýváme tím, které komodity budeme 
dražit a v jakém rozsahu, jestli například pouze 
pro úřad, nebo o pro další organizace a společnos-
ti města. 

Město už zcela běžně využívá tzv. elektronické 
aukce pro nákup energií pro většinu svých orga-
nizací, včetně budovy magistrátu. Úspory jsou v 
desítkách procent, resp. v milionech korun. -lm-

V úředních hodinách vedeme

Občané Jihlavy mají možnost se 
vyjadřovat k budoucí podobě měs-
ta. Magistrát připravuje nový územ-
ní plán, tedy jeden z nejdůležitějších 
dokumentů města, podle kterého se 
bude následujících deset až patnáct 
let rozvíjet. Předtím, než jeho podo-
bu schválí zastupitelé, se k  návrhu 
může kdokoliv vyjádřit. 

Slouží k tomu PUPík - interneto-
vé Připomínkování územního plá-
nu. Stránku najdete na adrese pup.
jihlava.cz. Zde jsou pro návštěvníky 
připraveny všechny potřebné infor-
mace o územním plánu a postup 
připomínkování. Zájemce si může 
pomocí jednoduchého ovládání ná-
vrh územního plánu projít a potom 
odeslat připomínku. Zpět obdrží e-
mail o doručení, následně je infor-
mován o dalším zpracování připo-
mínky.  

„Občan by se měl zajímat zejména o 
hlavní výkres. Na něm najde barevně 
vyznačeny plochy podle jejich způso-
bu využití,“ doporučuje postup ve-
doucí úřadu územního plánování 

Tomáš Lakomý. Ve většině územ-
ního plánu jsou rozlišovány plochy 
bydlení, občanského vybavení, do-
pravy, veřejné zeleně apod. Každá 
plocha má v textové části územního 
plánu vypsány podmínky jejího vy-
užití (dříve tzv. regulativ).

„Současný územní plán byl schvá-
len v roce 2001, je už v překonaný, 
má naplněnou většinu rozvojových 
lokalit. Hlavním úkolem nového plá-
nu je navrhnout právě nová rozvojová 
území ve městě,“ uvedl vedoucí úřa-
du územního plánování Tomáš La-
komý. Připraveny jsou dvě varianty 
plánu – úspornější, s menším množ-
stvím rozvojových ploch, druhá vari-
anta je rozsáhlejší, ale počítá s větším 
množstvím podmíněných investic. 

Koncept je vyvěšen na úřední des-
ce a na webu. Připomínkovat kon-
cept územního plánu je možno až 
do září, kdy proběhne v kině Dukla 
veřejné projednání. Zpracování no-
vého územního plánu zabere zhruba 
dva roky, schvalování se připravuje 
na rok 2014. -rt-

Okomentujte PUPík

Primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek v červenci 
uvedli do funkcí ředitele a ředitelky 
příspěvkových organizací města - zá-
kladních a mateřských škol. 

O funkce se ucházelo celkem osm-
náct osob, ve většině případů dosa-
vadní vedoucí pracovníci obhájili 
svoje místa, nová jména jsou pouze 
tři, z toho v jednom případě jde o 
nově obsazené místo po odchodu 
do penze. Výsledky konkurzů, resp. 
jmenování do funkcí schválila rada 
města, vedoucím pracovníkům za-
čne nový pracovní poměr 1. srpna 
na dobu určitou šesti let. 

Ředitelé a ředitelky příspěvko-
vých organizací: 

 ZŠ O. Březiny Jihlava, Demlova 
 - Mgr. Pavel Říha

Primátor uvedl do funkcí nové ředitele

VŠICHNI vedoucí pracovníci ZŠ a MŠ se sešli v zasedací místnosti Rady města 
Jihlavy, kde převzali jmenování do funkcí. Foto: archiv MMJ  

 ZŠ Jihlava, Křížová 
 - Mgr. Marie Habrová

 ZŠ Jihlava, Seifertova 
 - Mgr. Zdeněk Wohlhöfner

 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 
 - Mgr. Helena Hinková

 ZŠ Jihlava, Havlíčkova 
 - Mgr. Radim Foit

 ZŠ Jihlava, E. Rošického 
 - Mgr. František Svoboda

 ZŠ Jihlava, T.G. Masaryka 
 - Mgr. Petr Mouryc

 ZŠ Jihlava, Jungmannova 
 - Mgr. Ivana Málková

 ZŠ spec. a Praktická škola Jihlava 
 - Mgr. Zuzana Šimková

 MŠ Mozaika Jihlava 
 - Mgr. Jarmila Bučková

 MŠ a Speciálně ped. centrum 
Jihlava  - PhDr. Ljubica Váchová 
Nováková. -rt-

Z důvodu pravidelné technologic-
ké odstávky je bazén E. Rošického 
mimo provoz. Do 31. 8. bude také 
mimo provoz sauna.

V době odstávky se vyčistí bazé-
nové vany a akumulační jímky. Pro-
vede se komplexní údržba a drobné 
opravy technologie, které se nedají 
dělat za provozu. Udělá se  výmalba 
sprch a ochozů.

„Na bazénu dojde k výměně dveří v 
I. NP, a to na chodbách, ve sprchách 
a na záchodech. Tato výměna bude 
stát 130.000 korun. Dále se provede 
demontáž starých svítidel ve sportov-
ní hale a malé tělocvičně za 60.000 
korun. Provede se nátěr tobogánu za 
70.000 korun. Doplní se chlazení na 
přívodu vzduchu do kuželny a kavárny 
za 190.000 korun,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.

Ještě také probíhá výběrové ří-
zení na výměnu invalidní ploši-
ny na schodech do bazénové haly. 

Tato výměna by měla stát zhruba 
230.000 korun, ale asi se to nestih-
ne udělat během odstávky. Všechny 
tyto výměny a opravy byly napláno-
vány s odborem správy realit a uve-
dené částky budou hrazeny z roz-
počtu města Jihlavy. 

Pokud se všechno stihne v daném 
termínu, měla by odstávka trvat do 
3. srpna. 

Bazén bude opět otevřen od 4. 8.  
takzvaným „Letním provozem“. Ve-
řejnost bude mít možnost navští-
vit bazén denně od 10.00 do 18.00 
hodin. Otevírací doba bude takhle 
nastavena do 31. 8. Po otevření ba-
zénu E. Rošického budou k dispo-
zici pro návštěvníky také venkovní 
travnaté plochy, určené ke slunění, 
a velké pískoviště. Veřejnost má ta-
ké přes celé letní prázdniny k dispo-
zici ke koupání a saunování krytou i 
venkovní část Vodního ráje v Jihla-
vě. -lm-

Odstávka krytého bazénu 
E. Rošického v Jihlavě


