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Město Jihlava má k 31. 7. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.570 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenci 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – ZÁŘÍ 2014

V Jihlavě v srpnu slavnostně za-
čala rozsáhlá rekonstrukce a stav-
ba nových částí kanalizace. 

Projekt Snížení znečištění ve vod-
ních tocích ze stokové sítě města 
Jihlavy s rozpočtem 138 milionů 
korun bude mít zásadní dopad na 
kvalitu vypouštěných vod, uvolnění 
zablokovaného stavebního rozvoje 
a doplnění chybějící kanalizace. Jde 
o jednu z největších investic města 
v posledních letech. 

„Z důvodu nízké kapacity stok je zá-
sadně omezen stavební rozvoj napří-
klad na předměstí směrem na Pelhři-
mov, bez kanalizace by se už nemohla 
rozšiřovat nově vznikající čtvrť Rezi-
dence Kaskáda na Horním Kosově,“ 
uvedl příklady zablokovaného rozvo-
je primátor města Jaroslav Vymazal. 
Projekt pomůže ke snížení znečiš-
tění vody a předejde vzniku havarij-
ních situací (záplav) v zastaralé a ne-
dostatečné kanalizační síti. Vyřeší se 
i problém části města Sasov, kde ka-
nalizace dosud chybí.

Celkem půjde o devět samostat-
ných staveb na území města Jihlavy, 
dílo obsahuje jak rekonstrukci stáva-
jících, tak vybudování nových stok. 

Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová 
zdrž, čerpací stanice a vírový sepa-
rátor.

STAVBA 1 Stoka A na pravém 
břehu Jihlavy ul. Mostecká po sou-
tok se stokou D

STAVBA 2 Stoka A na pravém 
břehu Jihlavy – soutok s D – ul. 
Mlýnská

STAVBA 3 Stoka B na pravém 
břehu Drážního potoka a vírový se-
parátor

STAVBA 4 Stoka C na levém břehu 
Jihlavy a shybka

STAVBA 5 Stoka D na pravém 
břehu Jihlávky – ulice Okružní

STAVBA 6 Stoka D na březích Jih-
lávky – ulice U rybníčků

STAVBA 7 Stoka D na levém břehu 
Koželužského potoka

STAVBA 8 Kanalizace Sasov
STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce D

Dodavatelem stavby je sdružení 
fi rem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s., které 
ve výběrovém řízení nabídlo nejniž-
ší částku, náklady na realizaci jsou 
138 milionů bez DPH, město drží 

Nová kanalizace umožní rozvoj města

POKLEPÁNÍM základního kamene začala realizace opatření, která mají dosáh-
nout zlepšení kvality vod na Jihlavsku. Foto: archiv MMJ
desetiprocentní rezervu pro případ-
né nepředvídané práce. Jihlavě se 
na projekt podařilo získat dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 
– Operačního programu životní pro-
středí v předpokládané výši 92 mili-
onů korun.

Po provedení nezbytných admi-

nistrativních úkonů začnou stavební 
práce v září. Postupně se bude praco-
vat na devíti samostatných stavbách, 
na dokončení bude mít dodavatel 
18 měsíců. O postupu prací a s tím 
souvisejících případných opatřeních 
a omezeních bude Magistrát města 
Jihlavy informovat. -tz-

cí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková s tím, že zájemci 
o zapojení se do programu přicházejí 
každý den.

Radnice vytvořila tři způsoby, kte-
rými si lidé mohou snížit poplatek 
za odpad. „Jednou z možností je dva-
krát za půl roku přinést na kterýkoliv 
z jihlavských sběrných dvorů například 
bioodpad, nebezpečné odpady, elektro-
zařízení nebo kovy,“ uvedla Katarína 
Ruschková. 

Nejprve je nutné se na magistrátu 
na ekonomickém odboru do systé-
mu zaregistrovat. 

K evidenci návštěv sběrných 
dvorů pak poslouží buď už zavede-
ná Jihlavská karta, nebo „odpado-
vá“ karta, kterou dostane zájemce 
při registraci na magistrátu. Tento 
krok dosud udělalo 748 zástupců 
jihlavských domácností.

Další cestou pro získání slevy je, 
že lidé požádají na odboru životní-
ho prostředí o snížení počtu nebo 
objemu svých nádob na komunální 
odpad, nebo požádají o nižší četnost 
vývozu nádob. (Poplatník, který 
chce úlevu z důvodu snížení frekven-
ce svozu nádoby, se musí zaregistro-
vat do konce srpna.)

Snižte si poplatek za odpad
Už stovky domácností ušetří na 

poplatcích. Dva a půl tisíce oby-
vatel Jihlavy se přihlásilo do mo-
tivačního programu odpovědného 
nakládání s odpady.

Občané Jihlavy mohou mít nižší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. Lidé zapojení do Programu 
zodpovědného nakládání s odpa-
dy budou mít slevu na poplatku 
ve výši 65 korun, například čtyř-
členná rodina tak ušetří 260 korun. 
Sleva na poplatku bude poskytnuta 
v roce 2015. 

Dosud se do motivačního progra-
mu zapojilo 2.369 osob z 888 jihlav-
ských domácností. 

„Považujeme to za úspěch. Do pro-
gramu je možné se hlásit od začátku 
prázdnin, i v době dovolených sem při-
šlo velké množství lidí. Očekáváme, že 
zájem bude pokračovat,“ řekla vedou-

Město Jihlava bude podporovat 
žáky, kteří jsou ohroženi neúspě-
chem při studiu, samostatným pro-
jektem „Otevřená škola“.

Cílovou skupinou je 400 žáků z 30 
škol obcí s rozšířenou působností 
včetně pedagogů a ředitelů. Zapojeni 
budou i zřizovatelé škol, kteří tak budou 
mít možnost seznámit se s výstupy pro-
jektu a zapojit se do zpracování lokální 
strategie. Finančně bude podpořeno 
doučování, příprava a zpracování plánů 
pro doučované žáky, pomoc odbor-
ných poradenských pracovníků. 

V rámci projektu bude pracovat Rada 
ředitelů škol, která se bude podílet na 
zpracování návrhu Lokální strategie 
rozvoje základního vzdělávání. 

Na projektu se odborně podílí pří-
spěvková organizace Vysočina Edu-
cation Jihlava, školské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pra-
covníků a středisko služeb školám.
Jihlava na tento projekt získala dota-
ci z Operačního programu vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost. 

S partnerem projektu Společnost 
pro kvalitu školy Ostrava, o.s. budou 
podpořeni žáci ohrožení školním 
neúspěchem nebo předčasným od-
chodem ze školy, bude realizováno 
vzdělávání učitelů v oblastech sou-
visejících s podporou těchto žáků, 
výměna zkušeností mezi základními 
školami a podpora spolupráce zá-
kladních škol a zřizovatelů.

Doba trvání projektu: květen 2014 – 
červen 2015. -lm,tz-

PROJEKT 
„ Otevřená škola“

K dalším z řady letošních přírůstků, 
které se podařilo odchovat v Zoologic-
ké zahradě Jihlava, patří dvě mláďata 
fenků. Návštěvníci je mohou pozoro-
vat v pavilonu žiraf.  -tz-

Fenci ukazují 
svá mláďata

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. 

Tuto možnost mají zatím pouze 
obyvatelé městských částí Zborná 
a Pávov, kde byl letos v březnu zahá-
jen pilotní program svozu bioodpa-
du. K těmto dvěma možnostem se 
přihlásilo 140 domácností. Radnice 
usiluje o to, aby byl svoz bioodpa-
du v celém městě zaveden od roku 
2016.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady jsou 
na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
v sekci Praktické informace, nebo 
je možné se dotazovat telefonicky 
(567 167 111), osobně nebo e-mai-
lem na adrese tridime.odpad@jihla-
va-city.cz.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitelný 
postoj. V maximální míře je třeba 
omezit vznik odpadu a zajistit jeho 
recyklaci. V průměru každý oby-
vatel Jihlavy včetně novorozenců 
vyprodukoval v loňském roce 282 
kg komunálního odpadu, z toho 
se podařilo vytřídit 82 kg, tedy 29 
procent. V průměru tak po každém 
obyvateli Jihlavy zbude 200 kg od-
padu, který končí bez užitku na 
skládce. Jihlava chce dosáhnout na-
výšení procenta vytříděného odpa-
du na 50 procent. 

„Město se k tomu snaží vytvářet co 
nejvhodnější podmínky jak technicky, 
například zřizováním sběrných dvorů 
a zajišťováním sítě kontejnerových 
stání na separovaný odpad, tak osvě-
tou nebo právě motivačními platbami. 
Uvidíme, jak bude program fungovat, 
v dalších krocích je možné jej upra-
vovat a vylepšovat,“ uvedl náměstek 
primátora pro životní prostředí Ru-
dolf Chloupek. -tz-


