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V minulém díle jsme vás seznámili 
se základními pojmy a myšlenkami, 
o čem je plánování udržitelné dopra-
vy (SUMP). První díl našeho mini-
seriálu je k dispozici na webu města 
v sekci doprava.

Informace o projektu QUEST
Město Jihlava chce zlepšit městský 

dopravní systém, a z tohoto důvodu 
se mimo jiné zapojilo do projektu 
QUEST (Quality management tool 
for Urban Energy effi  cient Sustaina-
ble Transport). Tento projekt vznikl 
na podporu realizace a zlepšování 
plánů udržitelné městské mobility. 
Hodnotí dopravní politiku a navrhu-
je konkrétní řešení k jejímu zlepše-
ní. Dále také řeší snížení nákladů na 
dopravní infrastrukturu a parkovací 
plochy ve městě, zvýšení kvality ve-
řejného prostoru, zdraví a spokoje-

nosti obyvatel nebo snížení hluku a 
emisí z dopravy. V budoucnosti mů-
že být certifi kát QUEST základem 
pro investiční programy EU na pod-
poru realizace systému udržitelné 
městské mobility. Do projektu je za-
pojeno ve 13 evropských zemích cel-
kem 50 měst.  Za Českou republiku 
se projektu účastní například České 
Budějovice, Chomutov, Hradec Krá-
lové, Jihlava, Karviná a Opava.

Prostřednictvím projektu bude na-
še město součástí mezinárodní sítě 
měst se stejným zájmem – rozvíjet 

a zlepšovat politiku mobility a do-
pravního plánování s vědomím trva-
le udržitelného rozvoje. 

V Jihlavě již máme zpracovaný akč-
ní plán pro městskou mobilitu, který 
umožňuje uskutečnit dohodnuté ak-
tivity, obsahuje harmonogram, kon-
krétní rozpočty i odpovědné osoby  
a oddělení, aby bylo možné realizo-
vat dohodnuté cíle a aktivity. Jsou v 
něm obsažena krátkodobá i dlouho-
dobá zlepšení, například:

· bude naplňována dopravní část 
vize města - Strategického plánu roz-
voje města

· růst nabídky i oblíbenosti udrži-
telných forem dopravy: hromadné, 
cyklistické a pěší dopravy na úkor 
individuální automobilové dopravy

· cestovní čas hromadné dopravy se 
zkrátí na úkor individuální automo-

bilové dopravy
· jasná pravidla pro parkování auto-

mobilů jak v centru města, tak v jeho 
okrajových částech

· všechny dopravní plány jsou od 
svého zrodu konzultovány s veřej-
ností, zástupci podnikatelské sféry, 
zájmových sdružení, koordinátorem 
pro cyklodopravu atd.

Zkušenosti z pilotního města ČR 
- Chomutova jsou velmi pozitivní a 
ukazují, že udržitelná doprava se mů-
že stát i u nás zajímavým politickým 
tématem. V dalším díle našeho mini-
seriálu si podrobněji vysvětlíme, co 
je tzv. Bílá kniha dopravní politiky 
Evropské komise, která se mimo jiné 
zabývá i zmíněným Akčním plánem 
pro městskou mobilitu.

 Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-
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V dnešní době lze ztratit práci velmi nečeka-
ně a velmi rychle. Zpravidla pak skončíte jako 
klient úřadu práce na podpoře. Ale i toto jistě 
frustrující období hledání zaměstnání můžete 
smysluplně využít. Jednou z možností je rekva-
lifi kace.

Rekvalifi kace představuje získání nové kvalifi ka-
ce a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifi kace včetně jejího udržování nebo obnovová-
ní. Za rekvalifi kaci se považuje i získání kvalifi kace 
pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud 
žádnou kvalifi kaci nezískala.

„Rekvalifi kace jsou jedním z velmi žádaných a zá-
roveň přínosných nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti, které Úřad práce v Jihlavě (ÚP) nabízí uchaze-
čům nebo zájemcům o zaměstnání s cílem následného 
uplatnění na trhu práce,“ řekl ředitel krajské poboč-
ky Jiří Hrdlička.

O významu rekvalifi kace svědčí i počet rekvalifi -
kací, které jihlavský ÚP realizoval v průběhu uply-
nulého roku. „V roce 2012 byla zabezpečena rekvali-
fi kace celkem 554 osobám a dalším 565 osobám byla 
uhrazena absolvovaná zvolená rekvalifi kace. Celkový 
počet rekvalifi kovaných uchazečů a zájemců o zaměst-
nání tak v loňském roce činil 1119 osob,“ upřesnil Hr-
dlička. 

Největší zájem byl o kurzy obsluhy PC, svářečské 
kurzy, pracovníky v sociálních službách, účetnictví, 
řidičská oprávnění a profesní způsobilost aj. Formou 
zvolené rekvalifi kace byly realizovány zejména ty 
rekvalifi kace, které nejsou v nabídce rekvalifi kací za-
bezpečovaných úřadem práce, resp. ty, které nebyly 
vysoutěženy veřejnou zakázkou na rekvalifi kace.

Jaké podmínky vyžaduje ÚP pro zařazení fy-
zické osoby do rekvalifi kačního kurzu?

· Být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zá-
jemce o zaměstnání. 

· Mít odpovídající vstupní kvalifi kační předpokla-
dy pro daný rekvalifi kační kurz a pro výkon profese, 
na kterou má záměr se rekvalifi kovat (např. přísluš-
ný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti). 

· Být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvali-
fi kačního kurzu a pro výkon nové profese.

· Rekvalifi kace musí být potřebná, tzn., že dosa-
vadní kvalifi kace uchazeče nebo zájemce o zaměst-
nání neumožňuje získání vhodného pracovního 
místa.

· Rekvalifi kace musí být účelná, s předpokladem, 
že po ukončení rekvalifi kace je reálná šance získat 
zaměstnání.

Co je rekvalifi kace a jak jí získat
Jak lze požádat o rekvalifi kaci?
Zařazení do rekvalifi kace předchází profesně-po-

radenský pohovor s poradcem pro zprostředko-
vání. Všem zájemcům o rekvalifi kaci je doporuče-
na účast na skupinové informační schůzce, která 
probíhá v pravidelných termínech na kontaktních 
pracovištích ÚP ČR v každém okresním městě, s 
možností následného individuálního poradenství a 
podání přihlášky do rekvalifi kace. 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání si mohou vybrat 
za dvou forem rekvalifi kace, a to:

1) rekvalifi kaci zabezpečovanou úřadem práce,
2) rekvalifi kaci zvolenou. 

Rekvalifi kace zabezpečovaná úřadem práce 
Úřad práce hradí náklady rekvalifi kace (kurzov-

né) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, po-
kud je na rekvalifi kaci doporučí a uzavře s nimi ješ-
tě před zahájením rekvalifi kačního kurzu písemnou 
dohodu o rekvalifi kaci. 

Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout 
příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákla-
dů spojených s rekvalifi kací (např. jízdné na cestu 
hromadnými dopravními prostředky). Uchazečům 
o zaměstnání náleží po dobu rekvalifi kace zabezpe-
čované úřadem práce podpora při rekvalifi kaci. Vý-
še podpory při rekvalifi kaci činí 60 % průměrného 
měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o za-
městnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. 

„Seznam rekvalifi kačních kurzů zabezpečovaných 

úřadem práce v našem kraji je umístěn na Integrova-
ném portálu MPSV www.portal.mpsv.cz v záložce 
Úřad práce ČR - Krajské pobočky - Vysočina – v od-
kazu Poradenství, rekvalifi kace a IPS,“ řekl Jiří Hrd-
lička.

Zvolená rekvalifi kace 
Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání si zvolenou 

rekvalifi kaci zabezpečuje sám, tzn., že sám kontak-
tuje vybrané vzdělávací zařízení a úřadu práce, kde 
je evidován jako uchazeč nebo zájemce, předloží 
svůj požadavek na stanoveném formuláři „Zájem 
o zvolenou rekvalifi kaci“. Zároveň doloží i cenu re-
kvalifi kace a další podklady stanovené úřadem prá-
ce. 

Veškeré podklady včetně žádosti je třeba podat 
alespoň 3 týdny před termínem zahájení kurzu. Po-
kud je zvolená rekvalifi kace schválena, úřad práce 
uhradí cenu zvolené rekvalifi kace po úspěšném ab-
solvování rekvalifi kace přímo rekvalifi kačnímu za-
řízení. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifi kace 
úřad práce nehradí. Uchazeči o zaměstnání nevzni-
ká účastí na zvolené rekvalifi kaci nárok na podporu 
při rekvalifi kaci.

Potřebné formuláře ke zvolené rekvalifi kaci jsou 
k dispozici na každém úřadu práce nebo na Inte-
grovaném portálu MPSV www.portal.mpsv.cz v 
záložce Zaměstnanost - Pro občany - Formuláře ke 
stažení. -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly v březnu  plá-
novanou akci, která se týká kontroly stavu sloupů 
veřejného osvětlení. Kontrolovat se bude dalších 
279 vytipovaných sloupů veřejného osvětlení, 
které by mohly být ve špatném stavu. 

Zmíněné sloupy jsou jednak staré a některé 
podle vzhledu vypadají nebezpečně. Jedná se ze-
jména o sloupy  na ulicích Vrchlického, Hamer-
níkova, Ladova, Na Hliništi, E. Rošického, Er-
benova, atd. „Při kontrole sloupů se bude používat 
speciální jeřáb, vysokozdvižná plošina a přítomni 
budou také elektrikáři SMJ. Kontrola jednoho slou-
pu vyjde zhruba na 800 korun, takže celková cena 
by se měla pohybovat kolem 230.000 korun,“ upřes-
nil Martin Málek, mluvčí SMJ. 

Výsledky tohoto měření zpracuje a následně do-
dá specializovaná fi rma v elektronické podobě. 
Na základě této studie budeme vědět, jak vypadá 

další vzorek sloupů a v jakém se nacházejí stavu. 
Díky tomu se budou muset třeba i některé slou-
py kvůli bezpečnosti opět odstranit. V dalším ob-
dobí, pokud se najdou fi nanční prostředky, by se 
mělo pokračovat v kontrole ostatních sloupů ve-
řejného osvětlení. 

SMJ se na základě smlouvy o komplexním zajiš-
tění veřejně prospěšných služeb pro Jihlavu stara-
jí o 6.127 stožárů, na kterých je 6.401 kusů svě-
telných bodů - svítidel. Do rozsahu služeb patří 
i údržba 293 kusů rozvaděčů, které jsou měřící i 
podružné. V loňském roce bylo v březnu zkontro-
lováno 298 sloupů veřejného osvětlení a následně 
se jich z důvodu špatného stavu muselo 45 od-
stranit. 

Dnem 1. 3. 2012 byla také v SMJ spuštěna elek-
tronická kniha hlášení poruch a byla zavedena 
zvýšená kontrola závad.  -lm- 

Stroj bude třást starými sloupy osvětlení


