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Zatuhlé soukolí předávání majetku města z Jihlavy ze Svazku vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK) se pohnulo. Na jihlavské radnici proběhlo jed-
nání zástupců obou institucí. 

Výsledkem jednání je zpřístupnění dokumentů k části kanalizace ke kon-
trole a následnému převzetí. Jde o více než jedno sto složek provozně-tech-
nické dokumentace k vodohospodářskému majetku v hodnotě asi 341 mi-
lionů korun. Kontrola a převzetí dokumentů jsou nezbytné pro předání 
majetku ze svazku zpět městu Jihlavě.

„Nelze převzít kanalizaci bez dokumentace, to je jako auto bez technického 
průkazu. Do konce června jsou naši lidé schopni provést fyzickou kontrolu do-
kumentů, a pak lze podepsat předávací protokol,“ uvedl ke schůzce zástupců 
svazku a města primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Dalším krokem bude kontrola dokumentů ke kanalizaci, která do svazku 
přešla v roce 1993 od státu, a kanalizace, která byla vybudována na území 
města Jihlavy po vstupu města do svazku, a vypořádání tohoto majetku 
mezi svazkem a městem. „Předpokládáme, že to je možné do konce července,“ 
dodal primátor Jaroslav Vymazal.

Převzetí majetku je důležité pro město Jihlavu, které tak bude moci čerpat 
dotaci 176 milionů korun na rekonstrukci páteřních kanalizačních stok, na 
kterých závisí další stavební rozvoj města.

Zbývá dohoda o fi nančním vypořádání dalšího nedělitelného majetku, te-
dy úpravny vody, přivaděčů vody do jiných obcí, trafostanic apod.

Město Jihlava vystoupila ze SVAKu k 31. 12. 2012, podle stanov svazku i 
rozhodnutí valné hromady měl být majetek vypořádán do jednoho měsíce 
od vystoupení, tedy do 31. 1. 2013. -rt-

Jihlava přebírá dokumenty 
svého majetku ze SVAKu

Služby města Jihlavy (SMJ) za-
čaly provádět dezinfekci sběrných 
nádob na komunální odpady. De-
zinfekce bude probíhat ve svozo-
vý den v dané ulici do 12. 7. 2013. 
SMJ provedou dezinfekci popelnic 
a kontejnerů ve spolupráci s odbor-
nou fi rmou. Jedná se o dezinfekci 
nádob, které užívají obyvatelé Jihla-
vy na odpad z domácností.

Dezinfekce se bude provádět 
zhruba u 6.000 popelových nádob 
a 600 kontejnerů. Speciální vůz na 
dezinfekci nádob pojede po trase 
svozu komunálního odpadu a po-
mocí hydrauliky, trysek, studené 
vody a saponátů provede pod tla-

kem dezinfekci nádoby. Uvedená 
technologie není schopna z popel-
nic zcela odstranit ztuhlé tuky a ji-
né pevné složky odpadů, které se 
během používání usadí na stěnách a 
dně popelových nádob.

3. týden: od 1. 7. do 5. 7. 2013 bu-
de dezinfekce prováděna v sídlišti 
Horního Kosova, Za Prachárnou, 
Dolina. Další bude oblast mezi uli-
cemi Jiráskova, Vrchlického, Žižko-
va, Telečská a dále nádoby ve Zbor-
né a Sasově.

4. týden: od 8. 7. do 12. 7. 2013  
proběhne dezinfekce v příměst-
ských obcích Popice, Vysoká, Pís-
tov, Heroltice, Hruškové Dvory, 

Henčov, Pávov, Antonínův Důl, 
Červený Kříž a posledním místem 
bude lokalita na Kalvárii. 

Vzhledem k tomu, že dezinfekce 
bude prováděna po celý den, pro-
síme občany, aby sběrné nádoby 
nechávali ve svozový den přistave-
né až do pozdních večerních hodin 
tak, aby k nim byl přístup. Další 
důležitou věcí je, aby je neblokova-
li zaparkovanými vozidly a nedáva-
li do nich odpad. Vydezinfi kovaná 
nádoba bude opatřena nálepkou s 
označením roku 2013. Pokud nebu-
de popelová nádoba dezinfi kována 
v termínu, mohou se občané s re-
klamací obrátit na SMJ.  -lm-

Dezinfekce popelových nádob Jihlava pomůže 
Terezínu

Jihlava pomohla povodněmi po-
stiženému městu Terezín. Z roz-
hodnutí jihlavských zastupitelů 
odešla na pomoc Terezínu částka 
100 tisíc korun a materiální pomoc 
v hodnotě 20 tisíc korun. „Míst, 
která potřebují pomoci, je samozřej-
mě mnoho, Terezín jsme vybrali pro-
to, že jsme byli se zástupci města v 
kontaktu a o pomoc požádali,“ ko-
mentoval výběr náměstek primáto-
ra Petr Pospíchal. Peněžní dar bu-
de použit na obnovu sportoviště a 
kabin pro oddíl kopané a obnovu 
dětského hřiště, které se nachází v 
areálu Sokola České Kopisty (část 
Terezína). -lm-

V polovině června byla ofi ciálně zahájena 
třináctá letní sezóna na Vodním ráji. Ven-
kovní areál bude otevřen denně od 10.00 do 
19.00 hodin, ale samozřejmě v závislosti na 
počasí. Voda v bazénech je temperovaná a 
má teplotu 25 stupňů. 

Zahájení letní sezóny bylo bohužel kvůli 
špatnému počasí odloženo o 14 dní oproti 
každoroční tradici. Ve venkovní části Vodní-
ho ráje mají návštěvníci k dispozici velký re-
kreační bazén s řadou atrakcí, plavecký bazén 
dlouhý 25 m, tobogán o délce 85 m, dětský 
bazén s vodním hradem a brouzdaliště. „Sou-
částí venkovního areálu je také dětské hřiště, 
venkovní posilovací stroje, dvě hřiště pro plážo-
vý volejbal, dvě víceúčelová hřiště s umělým po-
vrchem na tenis a nohejbal. Pro občerstvení jsou 
k dispozici tři venkovní stánky a restaurace s te-
rasou,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Návštěvníci budou mít možnost i v letoš-
ním roce procházet z kryté do venkovní čás-
ti areálu. Ceny vstupného do venkovní části 
Vodního ráje zůstávají stejné jako v loňském 
roce.

Dospělí: 85,- Kč/den
Dospělí – skupina: 70,- Kč/den
Rodina: 250,- Kč/den -lm-

LETOŠNÍ léto má měsíc zpoždění a nadějí na úspěšnou sezónu na Vodním ráji je jenom dostatečný počet sluneč-
ných dní. Foto: Lubomír Maštera

Na jihlavské radnici je zdarma k dis-
pozici aktualizovaná brožurka Jak ne-
spadnout do pasti. Je věnovaná obraně 
zejména starších občanů před podo-
mním prodejem a předváděcími akce-
mi. Brožura popisuje rizika na skuteč-
ných událostech, vysvětluje, proč lidé 
podléhají emotivním či agresivním 
metodám obchodníků, radí, jak se 
podivným praktikám bránit, co dělat, 
pokud už zákazník něco nakoupil ne-
bo podepsal, k dispozici je i vzorový 
dopis pro odstoupení od smlouvy. 

Brožura je k dispozici ve stojanech a 
na pracovištích městského informač-
ního centra a turistického centra v bu-
dově radnice na Masarykově náměstí, 
rovněž v městské knihovně, magistrát 
brožuru zajistil i pro několik organi-
zací pracujících v sociální oblasti a se 
seniory. Brožuru do obcí a organizací 
distribuuje zdarma Občanské sdruže-
ní spotřebitelů TEST (www.dtest.cz), 
které provozuje i bezplatnou spotřebi-
telskou linku.

K ochraně obyvatel před obtěžují-
cími obchodníky v domácnostech a v 
ulicích se hodlá přidat i jihlavská rad-
nice. „Připravujeme kroky, jak tento ne-
švar regulovat. Dolaďujeme znění nového 
tržního řádu, v platnost by měl vstoupit 
během letních měsíců,“ řekl k tématu 
primátor města Jaroslav Vymazal. 

Brožurka je ke stažení také ve for-
mátu pdf na adrese 

www.dtest.cz/spoluprace.
Novinkou v oblasti obrany spotře-

bitele je rovněž nová služba dostup-
ná na živnostenských úřadech včetně 
toho jihlavského. Začala fungovat no-
vá agenda – spotřebitelský ombud-
sman. Spotřebitelský ombudsman 
je označení pro systém, který za po-
moci kontaktních míst na živnosten-
ských úřadech a jejich spolupráce s 
nevládními neziskovými organizace-
mi pomůže  oklamaným a zneužitým 
spotřebitelům, především seniorům, 
domoci se svých spotřebitelských 
práv.    -rt,lm-

Jak nespadnout do pasti 
podomního prodeje

Zahájení letní sezóny na Vodním ráji 


