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Město Jihlava má k 28. 2. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.170 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2013
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Jihlava redukuje přemnožené ho-
luby v centru města. Děje se tak na 
podnět veřejnosti a majitelů nemo-
vitostí. Lidé mají obavy z přenosu 
chorob, majitelé budov si stěžují na 
znečištěné střechy, římsy a parapety. 
Odhad aktuálního počtu holubů ve 
městě je asi 400 kusů, cílem je počet 
zredukovat až o dvě třetiny. Od led-
na se podařilo odchytit 130 holubů.

Na střeše obchodního domu v cen-
tru města jsou tři odchytové klece 
s návnadou. Zdravotní stav odchy-
cených ptáků posuzuje odborník, 
zdravé kusy jdou do chovu, nemocní 
nebo zranění holubi jsou utraceni a 
nakládá se s nimi jako s biologickým 
odpadem. Redukce počtu holubů 
tímto způsobem se v Jihlavě prakti-

kuje od roku 2007, akce se opakuje 
obvykle po dvou letech, v případě 
většího přemnožení i po roce. 

Novinkou je sledování zdravotního 
stavu ptáků pracovníky Státního ve-
terinárního ústavu v Jihlavě. „Prová-
díme odběry z očních spojivek, zobáku 
a kloaky. Sledujeme, zda holubi nema-
jí choroby přenosné na člověka,“ uvedl 
Pavel Barták z veterinárního ústavu.  

Lidé chodí holuby krmit, v někte-
rých případech jde o extrémy, kdy 
přinášejí na náměstí tašky plné zrní. 
Přílišný blahobyt ale ptákům více 
ubližuje než pomáhá. „Nemocný ho-
lub, který by za normálních okolností 
uhynul, s nadstandardním množstvím 
potravy přežije a svoje choroby šíří me-
zi další jedince,“ vysvětluje Katarína 

Ruschková situaci, kdy veřejnost 
může v dobré víře ptákům více uško-
dit než pomoci.

Jihlava vybrala k redukci počtu ho-
lubů odchyt do klecí, jeví se jako nej-
šetrnější. „Zamítnuli jsme hormonální 
redukci rozmnožování nebo trávení ho-
lubů, kteří jsou součástí potravinového 
řetězce. Použité hormonální nebo jedo-
vaté látky by působily i na zvířata, která 
by holuby pozřela,“ vysvětlila vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

V centru města je vyloučeno ptáky 
střílet, jako nevhodné se jeví i využi-
tí dravců, kteří by tak početné hejno 
„nezvládli“, navíc není jisté, zda se 
dravec dříve nebo později nevydá za 
potravou mimo město. -rt,lm-

Holubi se v centru přemnožili

HOLUBI jsou v krajském městě přemnoženi, radnice se snaží jejich stav redukovat. Foto: archiv MMJ

Web města Jihlavy je podle názo-
ru odborníků ve své kategorii nej-
lepší v regionu. A nabídnul jednu 
ze dvou nejlepších elektronických 
služeb – webové připomínkování 
územního plánu, tedy tzv. PUPík. 

Na vyhlašování krajského kola sou-
těže Zlatý erb převzal tato ocenění 
primátor města Jaroslav Vymazal a 
vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek. Zlatý erb hodnotí we-
bové stránky měst, obcí a dalších in-
stitucí. Pro Jihlavu a její informatiky 
to také znamená v obou kategoriích 
postup do celostátního kola.

Jihlava získala cenu za nejlepší web 
města v celorepublikovém kole už 
třikrát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
několikrát byla hodnocena jako dru-
há nejlepší v zemi. Jihlavský web byl 
oceněn i v evropském hodnocení 
Eurocrest. 

Jihlava v minulých letech získala v 
regionálním kole ceny i ve speciál-

Jihlava má nejlepší webovou stránku 
a elektronickou službu na Vysočině

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal (vlevo) 
a vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek převzali ocenění za web 
města. Foto: archiv MMJ

ní kategorii elektronických služeb, 
například za službu Kulturní a spor-
tovní kalendář, do kterého mohou 
záznamy zanášet a upravovat nejen 
pracovníci radnice, ale i například 
pořadatelé akcí, oceněna byla služba 
WebCall, která klientům umožňuje 
objednat se na konkrétní den a ho-
dinu k vyřízení některých dokladů, 
cenu dostala i služba, která informu-
je klienta o stavu vyřízení jeho do-
kladu. 

Oceněno bylo také zpracování jed-
nání zastupitelstva, které je možné 
sledovat on-line na internetu i v zá-
znamu, je možné dohledat i hlasová-
ní jednotlivých zastupitelů k bodům 
jednání.  -lm,rt-

Výstava známek „OSTROPA 2013“ 
je za dveřmi. Jihlavští fi latelisté při-
pravují opět po deseti letech česko-
německou výstavu poštovních zná-
mek. Na výstavu je přihlášeno 95 
soutěžních exponátů z ČR, Německa, 
Rakouska, Polska. Bude připraveno 
cca  380 výstavních ploch. Je to jediná 
letošní velká výstava v ČR. Výstava se 
koná od 18. – 28. 4. 2013 v Oblastní 
galerii Vysočiny (OGV) – Masary-
kovo náměstí 24, a v ul. Komenské-
ho 10. Výstava se koná pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina a primátora 
statutárního města Jihlavy. -lm-


