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Je načase hodnotit čtyřletou práci
jihlavského zastupitelstva
Jaké bylo jihlavské zastupitelstvo, kterému za čtyři měsíce
skončí volební mandát ? Jako opoziční zastupitel jeho činnost hodnotím rozporně.
Zastupitelstvo bylo korektní. Diskuse při něm bylo málo. Koaliční zastupitelé se ve svých klubech domluvili a
většinou tak necítili potřebu veřejně
vystupovat. Kdo zastupitelstva sledoval, může to potvrdit. K usnesení rady
města se nediskutovalo téměř vůbec.
Návrh, aby jedním z bodů jednání
zastupitelstva byla zpráva o činnosti
rady města, jak je tomu na kraji i v jiných městech, nebyl odsouhlasen.
Tak idylu v jihlavském zastupitelstvu
narušovali většinou zástupci opoziční
strany KSČM.
Co přineslo uplynulé čtyřleté volební období občanům Jihlavy?
Hodně investičních akcí, u nichž
většinou panovala shoda napříč politickým spektrem. Namátkou rekonstrukce ulice Kollárovy, oprava
secesního mostu pro pěší U Jánů,
rekonstrukce základní umělecké
školy, zateplení škol, rozšíření zoologické zahrady, výstavba nového
zimáčku pro děti a mládež. Řada
těchto akcí byla z větší části hrazena dotacemi Evropské unie. Všechny nás proto musí mrzet, že nebyla
využita evropská dotace na rekonstrukce jihlavských vodovodů a kanalizací.
Mimo investiční oblast to již bylo
s dalšími problémy města složitější.
Zastupitelé za KSČM již v úvodu
volebního období třikrát podali návrhy na změnu cen i počtu projetých
zastávek městské hromadné dopravy.
Zastupitelstvo pak schválilo zvýšení

počtu projetých zastávek u nejnižšího tarifu ze tří na čtyři a byly upraveny přestupní možnosti.
S některými návrhy v zastupitelstvu jsme v souladu s volebním
programem KSČM nemohli souhlasit. Byli jsme tak proti prodeji
městského pozemku náměstíčka
na Březinkách soukromé osobě,
což přineslo pozdější problémy.
Nesouhlasili jsme s čtyřicetiprocentním zvýšením poplatku za
odpady s tím, že město by nemělo
svým občanům tak výrazně zdražovat městské služby.
Obdobně jsme nemohli být spokojeni s usneseními rady města
o podstatném zvýšení nájmů
v městských bytech ani s vysoko
stanovenými poplatky za rezidenční parkování na sídlišti U Pivovaru a Srázná. Těžko pochopit, proč
záměr spalovny – zařízení pro energetické využití odpadu v Jihlavě –
byl zařazen až na konci zastupitelstva a kromě zastupitelů za KSČM
zůstal bez odezvy.
Možná i to bylo důvodem pro pozdější petiční akce za vypsání referenda k tomuto problému. Stejně tak
nechápu, proč záměr rozšíření provozu jihlavského letiště s vybudováním betonových letištních drah, projednávaný a schválený na posledním
zastupitelstvu, nebyl předem projednán s občany Henčova.
Tolik velmi stručně můj jistě subjektivní pohled opozičního zastupitele na pomalu končící jihlavské
zastupitelstvo. Závěry a hodnocení
nechávám občanům Jihlavy, čtenářům Novin jihlavské radnice.
ing. Pavel Šlechtický,
zastupitel města Jihlavy za KSČM

Vyřiďte si pasy hned.
Ušetříte si čas a nervy
Kdo nechce čekat v dlouhých frontách na cestovní doklady, neměl by
návštěvu úřadu odkládat.
„Stále se ještě dá doklad vyřídit bez
čekání, hlavně v úterý a ve čtvrtek je
ještě docela klid. S blížícími se dovolenými se pak ale chodby plní každý
den,“ uvádí z každoroční zkušenosti
vedoucí oddělení Kateřina Škarková.
Velké množství lidí pravidelně nechává záležitosti cestovních dokladů
na poslední chvíli. „Zbytečně si tak
přípravy na dovolenou komplikují.
Nejjednodušší cestou, jak se vyhnout
čekání ve frontách a stresu, je přijít si
pro doklady včas,“ doporučuje neotálet s vyřízením dokladů Kateřina
Škarková.
Jihlavský magistrát před blížící se
turistickou sezónou pravidelně rozšiřuje úřední hodiny na pracovišti
občanských průkazů a cestovních
dokladů. Už od začátku dubna se
přepážky oddělení otevírají o hodinu dříve, tedy v 7.00 hodin.
„Odbavíme tak měsíčně o 600 až
700 žadatelů více. Alespoň částečně

Otevírací doba pracoviště občanských
průkazů a cestovních dokladů:
Pondělí, středa 07:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 07:00 – 14:00
tak zamezíme náporu čekatelů v době
dovolených. Rozšířený je také elektronický objednávkový systém na webu
města, ale místa se rychle zaplňují,“
uvedla Kateřina Škarková.
Úřadu bývá vytýkáno, proč nejsou
pracoviště na sezónu personálně
posílena, nebo není více přepážek.
„Vydávání dokladů má svoje postupy
a vyžaduje také specifické technické zajištění. Na tuto činnost nelze nabírat
brigádníky, pracovníci musí mít odbornou způsobilost.
V sezóně jsou všechny přepážky otevřeny, více personálu by fronty nevyřešilo. A po sezóně by byla pracoviště
i odborný personál nevyužit, to by také
nebylo v pořádku,“ vysvětlil tajemník
úřadu Lubomír Dohnal a rovněž doporučil s vyřizováním dokladů neotálet.
-tz-

Reakce vedení města na dopis
zastupitele Šlechtického
Pan zastupitel za KSČM Šlechtický používá tradiční rétoriku, kdy
všechno dobré je de facto zásluhou
jeho strany, kdežto strany v koalici
činí obyvatelům města příkoří. Je
snadné něco shodit, populisticky
využít, zatímco vysvětlování, uvádění věcí do souvislostí, a především hledání a provádění skutečných řešení vyžaduje práci a čas.
Označit změnu tarifů MHD za zásluhu jedné politické strany je zjednodušující. Od počátku zavádění
spravedlivějšího jízdného se avizovalo, že se nový systém bude podle
zkušeností dolaďovat, a tak se i stalo.
Úprava poplatku za svoz komunálního odpadu je uvedením do skutečného stavu, poplatek nyní přesněji
vyjadřuje reálné náklady systému.
Před úpravou plynuly na dokrývání
podstatně vyšší částky, které chyběly
v jiných kapitolách rozpočtu.
Změna dlouhodobě neupravovaného nájemného byla dorovnáním
do souladu s vyhláškou. Nájemné ve
standardním městském bytě je 74,Kč/m2, to je o asi 10-15 Kč méně,
než je tržní nájemné. Tisíce nájemníků využily možnost koupit si byty za

velmi příznivých podmínek, zastupitelé KSČM prodej ne vždy podporovali.
Zavedení rezidenčního parkování, předtím už dlouhodobě využívaného v centru města, se kromě
několika úvodních negativních reakcí setkalo s velkým zájmem. Dnes
je ve zmíněných lokalitách vydáno
na devět stovek rezidenčních karet,
úřad zaznamenává požadavky na zavedení rezidenčního stání z dalších
částí města.
Zastupitelstvo dosud neschvalovalo záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO),
ale bralo na vědomí studie ISNOV
(Integrovaného systému nakládání
s odpady v Kraji Vysočina).
Veškeré stavby podléhají procesu
schvalování, nejinak tomu bude ve
věci zpevněné letištní dráhy.
Zmíněné kroky jsou rozhodnutí
demokraticky zvolených zastupitelů,
kterým je i pan Šlechtický. Není prostor témata rozebrat dopodrobna,
toto jsou stručné objektivní pohledy.
Posouzení rovněž necháváme na občanech města Jihlavy.
Vedení města Jihlavy

Opraví kapli v Heleníně
Stranou zájmu a zarostlá v zeleni
stála po dlouhé roky kaple Panny
Marie v Jihlavě – Heleníně z počátku 20. století. Radní schválili
peníze na její celkovou obnovu
a restaurování.
V roce 2007 se takřka zapomenutá kaple dostala do majetku města,
které nyní do její obnovy a úpravy
okolí hodlá investovat bezmála 800
tisíc korun. „Kaple není vedena v seznamu nemovitých kulturních památek ČR, z historického hlediska se však
jedná o zajímavou a na Jihlavsku ojedinělou ukázku pojetí drobné sakrální
stavby,“ řekl náměstek primátora Petr
Pospíchal.
Kaple je ve velmi špatném až havarijním stavu. „Je poškozena vandaly, povětrnostními vlivy, neprospělo jí
ani to, že byla zarostlá v zeleni a působila na ni vlhkost, povrch je porostlý
mechy a lišejníky. Kamenná ohrádka
je rozvalená, část kamenných prvků
chybí, nebo je posunuly kořeny stromů. Úpravu potřebuje i přístupové
schodiště,“ vyjmenoval z dokumentů
k připravovanému restaurátorskému
zásahu Ondřej Stránský z odboru
správy realit, který akci připravuje.
Jihlavská radnice v uplynulých letech kromě velkých investic do významných památek zajistila i renovaci řady drobných památek. „Jsou to
zdánlivé maličkosti, ale dodávají městu
atmosféru, kolorit. A také něco vypovídají o tom, jak se k minulosti umíme
chovat,“ poznamenal primátor Jaroslav Vymazal.

HELENÍNSKÁ kaple je ve velmi špatném stavu, proto město rozhodlo o její
rekonstrukci.
Foto: archiv MMJ
Město nechalo v předchozích letech restaurovat například studánku Na Skalce a sousední sloup se
sochou Panny Marie držící Ježíška,
Merfortův kříž na Větrníku, novogotický křížek v polích u Heroltic
atd.
-tz-

