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Město Jihlava má k 30. 11. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.405 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopad 2013
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Zastupitelstvo města Jihlavy od-
souhlasilo udělení čestného občan-
ství in memoriam Františku Dohna-
lovi. František Dohnal byl starostou 

Jihlavy, prvním hejtmanem Vysočiny 
a prezidentem Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu. 

Mezi čestnými občany města 
jsou například:

historik František Hoff mann, 
akademický malíř Gustav Krum, 
předseda konfederace politických 
vězňů v Jihlavě Antonín Štěpánek, 
skladatel a dirigent Gustav Mahler 
či prezident Tomáš Garrique Ma-
saryk. -rt-

Čestné občanství 
pro Františka Dohnala

Cena Rady města Jihlavy 
za záchranu života

Na začátku října v jednom z jihlav-
ských supermarketů upadl do bezvě-
domí starší muž, došlo k zástavě život-
ních funkcí. Až do příjezdu záchranné 
služby mu nepřetržitě poskytoval ma-
sáž srdce Metoděj Renza (1994). Pod-
le vyjádření lékaře tak muži pravděpo-
dobně zachránil život. 

Za poskytnutí první pomoci a záchra-
nu života byla Metoději Renzovi uděle-
na Cena Rady města Jihlavy. Cenu pře-
dal primátor města Jaroslav Vymazal 
18. prosince při příležitosti vánočního 
koncertu Brněnského orchestru lido-
vých nástrojů v gotické síni historické 
radnice. 

Cena Rady města Jihlavy může být 

udělena fyzickým a právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města 
Jihlavy nebo jeho propagaci, za ekono-
mický přínos, u příležitosti životního 
jubilea, za činnost v mezinárodním 
měřítku, za významné ovlivnění veřej-
ného dění, čestným návštěvám města, 
za výrazný počin v daném roce apod. 

Návrh na udělení Ceny Rady města 
Jihlavy může předkládat primátor měs-
ta, členové rady a zastupitelstva, ale i 
občané a instituce města Jihlavy v prů-
běhu kalendářního roku na odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy Magistrátu 
města Jihlavy. Udělení ceny pro Meto-
děje Renzu navrhl rodinný přítel. -rt-

Na webu města Jihlavy www.jih-
lava.cz je k dispozici aktualizova-
ný přehled čestných občanů města 
Jihlavy. Na doplnění pracoval rad-
ní Zdeněk Jaroš ve spolupráci se 
správním odborem a odborem in-
formačních technologií. 

Ocenění jsou řazeni ve dvou sezna-
mech podle abecedy a chronologic-
ky, po kliknutí na jméno se otevře 
karta oceněného s podrobnějšími 
informacemi, odkazy na zdroje a po-
kud je k dispozici, tak i snímek. Ne-

chybí úvodní informace o historii 
udělování nejvyšší ceny města.

„Je to první výsledek několikaměsíční 
snahy, bereme to jako živý dokument a 
prezentaci na webu budeme vylepšovat,“ 
řekl radní a historik Zdeněk Jaroš. V 
seznamu je 82 osobností, dalším jmé-
nem bude František Dohnal, které-
mu udělilo nejvyšší ocenění města in 
memoriam prosincové zastupitelstvo. 
Přístup k seznamu čestných občanů 
na webu města je přes záložku Město 
a samospráva.  -rt-

Aktualizovaný přehled 
čestných občanství města

Finále soutěže LivCom (Th e In-
ternational Awards for Liveable 
Communities), která je světovou 
olympiádou měst, proběhlo koncem 
listopadu v čínském městě Xiamen. 

LivCom je jediná světová soutěž, 
která se zaměřuje na mezinárodní 
dobrou praxi v oblasti životního pro-
středí. Cílem soutěže je tuto praxi 
sdílet, rozvíjet a zlepšovat kvalitu ži-
vota občanů, aby se dané město stalo 
místem, kde stojí za to žít.

V rámci soutěže se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou: 
podpora přírodní i uměle vytvořené 
krajiny, umění, kultura a dědictví, nej-
lepší environmentální postupy, zapo-

Jihlava ve fi nále The LivCom Awards

František Dohnal

OCENĚNÍ města ve fi nále Th e LivCom Awards převzal náměstek primátora 
Rudolf Chloupek (vlevo). Foto: archiv MMJ

jení obce a její pravomoci, zdravý ži-
votní styl a strategické plánování.

Město Jihlava získalo stříbrné oce-
nění v kategorii měst mezi 20 a 75 
tisíci obyvateli a bronzovou cenu za 
přihlášený projekt Revitalizace síd-
lišť na území města Jihlavy – Králov-
ský vršek. -mar-

Aplikace PUPík, tedy připo-
mínkování územního plánu Jihlavy 
prostřednictvím internetu, byla vy-
hlášena nejlepším počinem měst v 
digitalizaci veřejné správy pro rok 
2013. 

Nejvyšší ocenění získala Jihlava v 
soutěži Egovernment Th e Best – KP-
MG. Jihlava tuto elektronickou služby 
využívá k přípravě územního plánu, 
který by mělo příští rok schvalovat za-
stupitelstvo města.

Jihlava vznik aplikace iniciovala a 
přímo se na vzniku podílela. „Připo-

Webová služba PUPík vyhrála
cenu ve veřejné správě

mínkování územních plánů je opakující 
se proces, chtěli jsme ho zrychlit, zefek-
tivnit a hlavně přiblížit ho veřejnosti, 
vtáhnou do procesu obyvatele města, což 
se povedlo,“ zhodnotil Zdeněk Dvořák 
z úřadu územního plánování Magis-
trátu města Jihlavy. 

„Před použitím aplikace magistrát 
k obdobným účelům obvykle obdržel 
ojedinělé připomínky, loni při prvním 
využití PUPíku ke konceptu územního 
plánu úřad získal několik stovek připo-
mínek,“ komentoval náměstek primá-
tora Petr Pospíchal. 

Jihlava je po Praze druhým měs-
tem, kde může veřejnost dokumenty 
územního plánování prohlížet a při-
pomínkovat prostřednictvím inter-
netu. Na rozdíl od hlavního města, 
které systém využilo jednorázově, Jih-
lava aplikaci používá i pro publikování 
územních plánů v dalších 78 obcích 
ve svém správním obvodu. -rt,lm-

Metoděj Renza převzal Cenu Rady města Jihlavy za záchranu života z rukou pri-
mátora města Jaroslava Vymazala. Foto: archiv MMJ


