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Město Jihlava má k 31. 10. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.147 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjnu 2012

Změna kanceláří a předprodeje. 
Kanceláře vedení společnosti DKO 
s.r.o. Jihlava a předprodej vstupenek 
bude od 1. 1. 2013 přemístěn do čás-
ti C budovy Domu kultury. Vchod 
bude z boční strany budovy z ulice 
Tolstého (cca 30 m za trolejbusovou 
zastávkou). Všechny další podrobné 
informace najdete na www.dko.cz. 

Nový sčítač dopravy na stezce pro 
pěší a cyklisty u řeky Jihlavy generu-
je první výsledky. Za jeden podzimní 
měsíc zde projde devět tisíc pěšáků a 
projede 4,5 tisíce cyklistů. A taky asi 
stovka automobilů. „Zatím nemáme 
celoroční srovnání, ale samozřejmě je 
patrný pokles průjezdu cyklistů v souvis-
losti s počasím v tomto ročním období. 
Zarážející je však vysoký počet průjezdů 
automobilů po cyklostezce,“ vyhodnotil 
první výsledky koordinátor rozvoje 
cyklistické dopravy Pavel Šťastný. 

Podařilo se ověřit, že asi tři čtvrti-
ny průjezdů aut jsou vozidla údržby, 
noční průjezdy aut jsou zpravidla 
kontrolní jízdy aut městské nebo 
státní policie. „Asi čtvrtinu průjezdů 
se ověřit nepodařilo. Auta na stezku 
pro pěší a cyklisty pochopitelně nepat-
ří. Budeme stezku více sledovat,“ dopl-
nil Pavel Šťastný. 

Pokud by někdo byl svědkem prů-
jezdu motorového vozidla po stezce, 
může kontaktovat městskou policii 
(telefon 156) nebo radnici e-mailem 
na adresu cyklo@jihlava-city.cz. Pří-
padný snímek projíždějícího vozidla 
lze připojit. 

Sčítací zařízení monitoruje veške-
rý pohyb na cyklostezce non-stop. 
Sčítač rozezná, zda se po stezce po-
hybuje chodec, cyklista nebo auto-
mobil. U chodce a cyklisty dokonce 
umí určit, v jakém směru se pohybu-

Po cyklostezce jezdí auta. 
Zaznamenal je sčítač dopravy

CYKLOSTEZKU u řeky monitoruje čítač dopravy, který sem umístili pracovníci 
magistrátu města.  Foto. archiv MMJ

je. Do kategorie chodci patří i in-line 
bruslaři a chodci s kočárkem. Senzo-
ry mají i jistá omezení. „Například 
pokud jdou dva a více chodců přímo 
vedle sebe, zařízení zaznamená prů-
chod pouze jednoho chodce. Ale pro 
celkové statistiky to jsou nevýznamné 

odchylky,“ vysvětluje Pavel Šťastný. 
Sčítač je umístěn u stezky od po-

čátku října, první dva týdny probíhal 
zkušební provoz a upravovalo se na-
stavení. Sčítač je možné přesunout a 
využít i k monitoringu jiných úseků.
 -lm-

Město Jihlava postoupilo do fi -
nále prestižní celosvětové soutěže 
Th e International Awards for Live-
able Communities (LivCom), která 
každoročně oceňuje přístup měst 
k udržitelnému rozvoji, stavu život-
ního prostředí a vytváření kvalitních 
podmínek pro život jejich obyvatel. 

Finále letošního ročníku soutěže 
se koná ve městě Al Ain ve Spoje-
ných arabských emirátech, kde se 
také koncem listopadu rozhodne o 
vítězi. 

Název celé soutěže lze volně pře-
ložit jako „Město, ve kterém stojí za 
to žít“. V rámci soutěže, jež se koná 
už od roku 1997, se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou 
zvelebování krajiny, péče o kulturní 
dědictví, ekologicky citlivá praxe, 
zapojování veřejnosti, zdravý životní 
styl a plánování budoucnosti. 

Tato soutěž je i významnou plat-
formou pro vzájemnou výměnu 
zkušeností a osvědčených příkladů 
dobré praxe.

Jihlava se této soutěže úspěšně zú-
častnila již v minulosti. V roce 2009 
získala cenu za naplnění kritéria 
zlepšování stavu krajiny a v loňském 
roce vybojovala Jihlava 3. místo a 
stříbrnou cenu v kategorii měst me-
zi 20 a 75 tisíci obyvateli.

Letos představí Jihlava kromě 
hlavní prezentace města ve své veli-
kostní  kategorii i projekt Centra en-
vironmentální výchovy. V době uzá-
věrky nebyl výsledek znám.

 -lm,rt-

Jihlava ve fi nále

Od prvního ledna roku 2013 měs-
to Jihlava nebude členem dobrovol-
ného Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK). Svazek prostřed-
nictvím servisní společnosti dosud 
zajišťuje zásobování pitnou vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod. 
Po odchodu Jihlavy ze SVAKu a vy-
dání městu jeho majetku bude tyto 
služby pro občany zajišťovat samo 
město, na provozovatele vodovodní 
a kanalizační sítě vypsalo výběrové 
řízení.

„Občan změnu nepozná. Voda bude 
k odběratelům dodávána stejně jako 
dosud,“ vyjádřil se primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. Výše vodného a 
stočného se od 1. ledna 2013 nezmě-
ní. „Předpokládám, že po výběrovém 
řízení a vydání majetku městu bude 
možné cenu za vodu snížit,“ vyslovil 
svoje očekávání jihlavský primátor. 

Důvodem pro odchod Jihlavy ze 
SVAKu je zájem města samostatně 
hospodařit s vlastním vodohospo-

Voda z kohoutků poteče
dářským majetkem a mít pod kon-
trolou i příjmy z jeho nájmu (ročně 
okolo 40 mil. Kč). 

„Našim cílem není rozbíjet svazek nebo 
nějak ochromovat jeho činnost. Nicméně 
naše představy o hospodárnosti provo-
zování sítě a správě majetku se s praxí 
svazku dlouhodobě rozcházejí,“ vysvět-
luje motivaci pro odchod ze SVAKu 
primátor Jaroslav Vymazal. Odchod ze  
SVAKu město ohlásilo v roce 2009*, 
radnice nyní se svazkem jedná o vydá-
ní majetku, který náleží městu. 

Převzetí vodovodů a kanalizací 
do vlastní správy také městu umož-
ní provést potřebné rekonstrukce, 
které SVAK dlouhodobě v Jihlavě 
nezajišťoval. Zkrachoval například 
rozsáhlý projekt s rozpočtem půl mi-

liardy korun, na který SVAK získal 
významnou evropskou dotaci, ale ja-
ko jediný z několika desítek podob-
ných projektů v České republice ani 
nezačal. Jihlava nyní samostatně po-
dala žádost o dotaci a projekt bude 
realizovat postupně sama. „Odchod 
ze svazku městu umožní lépe zacházet 
s vlastním majetkem a žádat dotace na 
náročné rekonstrukce stárnoucích sítí,“ 
dodal primátor.

*Zastupitelstvo statutárního města 
Jihlava usnesením č. 381/09-ZM ze 
dne 23. 6. 2009 rozhodlo o vystou-
pení města ze Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko (SVAK) s tím, že 
členství města ve SVAKu skončí ke 
dni 31. 12. 2012. -lm-

Vysoký podíl podnikatelů, široký 
rozsah a vysoká kvalita sítě dodava-
telů, dopravní dostupnost nebo spo-
kojenost podnikatelů s přístupem 
radnice. To jsou důvody, proč se 
podnikatelsky nejpřívětivějším měs-
tem Kraje Vysočina stal Humpolec. 

Na druhém místě skončil ve srov-
návacím výzkumu Město pro byz-
nys, který již pátým rokem hodnotí 
205 obcí s rozšířenou působností a 
22 městských částí hlavního města 
České republiky, Pacov. Třetí příčku 
obsadila Jihlava, která má v celém 
kraji nejvyšší počet fi rem a nejniž-
ší dlouhodobou nezaměstnanost. 

Jihlava třetí v kraji

Pochlubit se může i nejvyšším podí-
lem výdajů věnovaných na veřejnou 
dopravu.  -lm-

Pořadí     Město
      1.    Humpolec
      2.    Pacov
      3.    Jihlava
     4.     Nové Město na Moravě
     5.     Chotěboř
     6.    Pelhřimov
     7.     Havlíčkův Brod
     8.     Moravské Budějovice
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Předávání Zlatých plaket. Magis-
trát a Český červený kříž zve k účas-
ti na slavnostním aktivu dárců krve 
spojeném s předáním Zlatých pla-
ket prof. MUDr. Jana Janského za 40 
odběrů krve. Akce proběhne 30. lis-
topadu 2012 v 15.00 hod. v gotické 
síni jihlavské historické radnice. Cel-
kem bude oceněno 45 dárců.  -lm-

Celkové pořadí měst 
v Kraji Vysočina


