
STRANA    3 Aktuality NJR - SRPEN 2013

V rámci preventivně vzdělávacího programu si 
nově oddělení prevence kriminality Městské poli-
cie (MP) v Jihlavě připravilo výchovné besedy pro 
děti mateřských škol.

Beseda s dětmi byla provedena formou hrané 
pohádky. Preventistka kriminalistiky MP Květa 
Klimešová dětem vyprávěla pohádkový příběh o 
nástrahách, se kterými se děti předškolního věku 
mohou setkat. Jednalo se o kontakt s  neznámou 
osobou, nález nebezpečného odpadu (injekčních 
stříkaček) a kontakt s nebezpečným zvířetem (ná-
cvik pozice při útoku agresivního psa).  Po absol-
vování besed se jednotlivé MŠ mohly zapojit do 
výtvarné soutěže na dané téma. Výkresy z navští-
vených školek byly vystaveny v měsíci květnu v 
jihlavské městské knihovně. Na konci června vy-
brala odborná porota z výtvarných děl tři nejzda-
řilejší a autoři byli odměněni.

Poslední školní den strážníci navštívili tři MŠ, 
které vybraní kreslíři navštěvují. Na prvním místě 
se umístil Jan Molva z MŠ Hálkova. Strážníci pře-
dali chlapci odměnu ve formě velkého kufříku pro 
malíře a ostatní děti z vítězné školky dostaly slad-
kou odměnu, čokoládový dort v podobě ježka. Na 
druhém a třetím místě se umístily děti z MŠ Erbe-
nova a MŠ Riegrova.                                                 -lm-

Dětská výtvarná soutěž

STRÁŽNICE městské policie poslední školní den rozdávaly ceny, ur-
čené pro vítěze výtvarné soutěže mateřských škol. Vítězství získal Jan 
Molva z MŠ Hálkova.                                      Foto: Lubomír Maštera

Na magistrátu 
připraveni 

(Dokončení ze str. 1)
Takže jak je to s pracovní dobou?

Přidali jsme od loňska dva úřední 
dny – úterý a čtvrtek a začínáme od 
7. hodiny ráno. Zrušili jsme i polední 
přestávku nejen na pasech a občan-
kách, ale i na  pokladně tak, aby mo-
hl být klient kdykoli obsloužen. 

Přesto bych chtěl apelovat na ty, 
kterým končí platnost dokladů, aby 
chodili včas a nenechávali vše na po-
slední chvíli.

Jihlava ale také nyní vybavuje 
cestovní doklady občanům těch 
obcí, kterým tato povinnost skon-
čila?

Ano. Přešlo na nás asi 90 tisíc kli-
entů z okolních obcí, ale i toto zvlá-
dáme.

Kolik máte nyní vyškolených 
pracovníků pro pořizování cestov-
ních dokladů?

Dostatek. Zastupitelnost je priorit-
ní nejenom na těchto odděleních, ale 
také třeba na stavebním, odboru do-
pravy atd. Samozřejmě i úředník je 
jenom člověk a má zákonem danou 
možnost čerpat dovolenou, ale jsme 
na to připraveni.

Takže nenabíráte na krizové mě-
síce brigádníky?

To u některých agend ze zákona 
nelze. Proškolení je nezbytnou pod-
mínkou. Uvědomme si, že úřed-
ník vstupuje do systému, kde platí 
ochrana dat. Navíc proškolení úřed-
níka na tuto práci je drahé a nelze 
plýtvat prostředky města zbytečně. 
Ale znovu připomínám, vyplatí se 
přijít s výměnou dokladů včas, šetří 
to nervy úředníků i klientů.

Chystáte ještě nějaká další opatření?

Na dopravě od 1. srpna rozšiřuje-
me kritické agendy - a mezi ně napří-
klad patří vydávání profesních prů-
kazů – na pracovní dobu od 7 hodin. 
Ale platí, že zpracování takového 
průkazu trvá určitou dobu, řekněme 
dvacet minut, a toto to zdržuje, niko-
liv to, že bychom měli málo proško-
lených úředníků.                              -lm-

Jihlavští radní schválili tržní řád, kte-
rý by měl z města vymítit nechtěný 
pouliční a podomní prodej. „Bohaté 
zkušenosti s neodbytnými prodejci v uli-
cích mají lidé, kteří se pohybují v centru 
města, ale také například senioři, kte-
rým se tito obchodníci nutí se svými na-
bídkami až do bytů,“ popsal nechval-
ně proslulou skutečnost pouličního 
a podomního prodeje primátor Jaro-
slav Vymazal. Tržní řád začne platit v 
polovině srpna.  

K vytvoření tržního řádu radnice 
přistoupila zejména na podnět jihlav-
ské veřejnosti. „V létě snad není jediný 
den, kdy by radnice neobdržela reakci, 
že na ulici někdo někoho opakovaně ob-
těžuje s nabídkou voňavek, údajně vý-
hodných telefonních tarifů či dalších slu-

žeb,“ uvedl tajemník magistrátu města 
Lubomír Dohnal. „S podomním pro-
dejem je nezřídka spojená i trestná čin-
nost,“ připomněl neblahé zkušenosti 
tajemník.

Tržní řád detailně popisuje místa, 
kde lze služby poskytovat a prodávat 
mimo klasické provozovny. Jihlavští 
tak nepřijdou o tradiční trhy nebo 
místa, kde lze na ulici nakoupit napří-
klad ovoce a zeleninu, řád neomezu-
je ani třeba prodej zmrzliny z okének 
provozoven nebo fungování před-
zahrádek. Zakázané nejsou veřejné 
sbírky, které ale musí být standardně 
povoleny v souladu se zákonem.

Pokud by někdo byl i po zavedení 
tržního řádu na ulici nebo doma ob-
těžován nezvaným prodejcem, může 

volat městskou policii. „Za porušení 
zákazu hrozí fi rmám pokuta až 200 ti-
síc korun, fyzická osoba by byla řešena v 
přestupkovém řízení,“ uvedla vedoucí 
živnostenského úřadu Irena Niklová. 

V oblasti obrany spotřebitele jihlav-
ský magistrát vyšel veřejnosti vstříc 
už v předchozích měsících zřízením 
tzv. spotřebitelského ombudsmana. 
To je označení pro systém, který za 
pomoci kontaktních míst na živnos-
tenských úřadech pomáhá  oklama-
ným spotřebitelům. Na radnici je rov-
něž k dispozici vyhledávaná brožurka 
Jak nespadnout do pasti, která rovněž 
přináší rady preventivně široké veřej-
nosti, tak především oklamaným spo-
třebitelům.                                                                                           

-rt-

Prodejci už nesmí obtěžovat 
na ulici ani u dveří bytů

Nejen vlastní stanovy a rozhodnutí 
valné hromady, ale ani vlastní slib 
primátorovi města Jihlavy Jaroslavu 
Vymazalovi není pro zástupce Svazu 
vodovodů a kanalizací dostatečně 
silnou motivací pro plnění 
povinností. 

Ač na osobní schůzce zástupců 
SVAKu a Jihlavy jasně zazněla dohoda 
na předání části vodohospodářského 
majetku ze svazku zpět městu do 
konce června, na konci července, 
v době závěrky Novin jihlavské 
radnice, stále není majetek předán. 
SVAK nebyl schopen takřka za 
jeden a půl měsíce dodat několik 
chybějících originálních dokumentů 
ke kanalizaci, bez kterých není možné 
majetek zpět převzít. 

Právní zástupci města podnikli ve 

snaze získat majetek města zpět celou 
řadu kroků, jedním z nich je sporné 
řízení vedené u Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, jehož předmětem 
je právě rozhodnutí o uložení 
povinnosti SVAK vydat majetek 
Jihlavy. 

Zda bude autorita krajského úřadu 
pro SVAK dostatečná nebo zda věc 
dovede až k exekucím, se zřejmě 
ukáže v následujících týdnech. 
Jihlavští občané tak zatím nadále platí 
nemalé vodné a stočné organizaci, 
která na majetek nemá právo a de 
facto jej už ani nespravuje. 

SVAK oddalováním předání 
majetku v celkové hodnotě asi 1,4 
miliardy korun komplikuje Jihlavě 
možnost vlastní správy již dosluhující 
infrastruktury, vážně ohrožuje také 

vyčerpání takřka 180milionové 
dotace na rekonstrukci páteřních 
kanalizačních stok. 

Pokud tímto liknavým způsobem 
Jihlava o dotaci přijde, budou se 
muset na zmařenou dotaci zřejmě 
složit obce, které jsou členy SVAKu. 

SVAK již jednou svojí nedbalostí 
při zadávání veřejné zakázky občany 
Jihlavy připravil o dotaci ve výši 
čtvrt miliardy korun na rekonstrukci 
kanalizace, nehledě již na nemalé 
investice, které zmařené výběrové 
řízení stálo, a hrozí, že se tak stane 
znovu. 

I toto někdo musel uhradit. 
Jihlava svazek opustila 31. prosince 

2012, podle vlastních stanov svazku 
měla mít svůj majetek zpět do konce 
letošního ledna.                                 -rt- 

Jihlavský SVAK porušuje slib, 
stále nevydal majetek městu

Rozšíření úředních hodin
S ohledem na zvýšený zájem klien-

tů o vyřízení záležitostí na oddělení 
dopravně správních agend odboru 
dopravy budou na tomto oddělení 
rozšířeny v srpnu úřední hodiny:

PO, ST  7.00 – 17.00, PÁ      7.00 
– 14.00. Vyvolávací systém bude v 
provozu od 6.45 hod.

Pochválili SMJ
Uznání a pochvaly se dočkali od 

pořadatele Vysočina festu pracovní-
ci Služeb města Jihlavy, kteří připra-
vovali prostranství místa konání fes-
tivalu v areálu Malého Heulosu, za 
perfektně zvládnutou práci během 
konání festivalu i za úklid prostran-
ství po skončení.                              -lm-


