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Město Jihlava má k 28. 2. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.554 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2015

Rada města Jihlavy se dohodla na 
programových prioritách v jednotli-
vých oblastech správy a rozvoje měs-
ta. 

V něm se konstatuje, že koalice 
bude usilovat o vytváření podmínek 
pro klidné soužití všech občanů. 

„Budeme podporovat vzájemnou to-
leranci a porozumění mezi občany a 
zároveň dbát rovnosti před zákonem 
pro všechny, bez ohledu na sociální  po-
stavení, vyznání či árodnostní a etnic-
kou příslušnost. Existující problémy 
města budeme aktivně řešit, diskutovat 
je s veřejností a hledat jejich příčiny.

Budeme vyhledávat partnery pro 
spolupráci z řad veřejného, neziskové-
ho i podnikatelského sektoru. Zaměří-
me se na opatření podporující rodinu a 

zdravou výchovu dětí a mládeže,“ ho-
voří se v dokumentu. 

Celá oblast zaměření je orientová-
na do dvanácti směrů, jakými jsou 
investice, územní plánování, eko-
nomika, životní prostředí, kultura, 
sport, doprava, školství atd.

V nich radní města stanovili priori-
ty, na které se Rada města ve voleb-
ním období zaměří. Na webu města 
je v plném znění dostupné progra-
mové prohlášení. 

Při zpracování programového  pro-
hlášení  vycházela  zejména  z  koa-
liční smlouvy,  volebních  programů 
zúčastněných politických stran a 
hnutí a schválených dlouhodobých 
strategických dokumentů města.
 -lm-

Tolerance, klidné soužití
a rovnost před zákonem

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období  2014 - 2018

Město Jihlava má mezi městy Vy-
sočiny nejlepší web. 

Tento verdikt, stejně jako už mno-
hokrát v minulosti, vynesla odborná 
porota 16. ročníku soutěže Zlatý erb, 
která kvalitu webových stránek sledu-
je a hodnotí. Vítězství v krajském kole 
pro Jihlavu znamená postup do celo-
státního kola soutěže. 

„V první řadě je to poděkování pro in-
formatiky, kteří stránky udržují a rozví-
jí. Je to ale také závazek web dál zlep-
šovat. Máme další nápady a podněty, 
budeme se snažit jak do soutěže, tak pře-
devším pro občany dál přinášet užitečné 
novinky,“ vyjádřil se náměstek primá-
tora pro informatiku Jaromír Kalina, 
který cenu převzal z rukou hejtmana 
kraje Vysočina Jiřího Běhounka. 

Jihlava má se svým webem řadu 
úspěchů v krajském i celostátním 
kole Zlatého erbu. Za nejlepší měst-
ský web v ČR Jihlava získala titul už 
třikrát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
několikrát byla hodnocena jako dru-
há nejlepší v zemi. Jihlavský web byl 
oceněn i v evropském hodnocení Eu-
rocrest. 

Jihlava v minulých letech získala v 
regionálním kole ceny i ve speciální 
kategorii elektronických služeb, loni 
to bylo za projekt Kam letí (naše) 

Z měst na Vysočině má 
Jihlava nejlepší web

CENU Zlatý erb za město převzal náměstek primátora pro oblast informatiky 
Jaromír Kalina, tajemník úřadu Lubomír Dohnal (vpravo) a vedoucí odboru in-
formatiky Vladimír Křivánek (vlevo). Foto: archiv MMJ

S velkým zájmem veřejnos-
ti se setkalo opakované veřejné 
projednání upraveného návrhu 
územního plánu Jihlavy. 

Radnici zastupoval náměstek pro 
územní plánování Vratislav Výbor-
ný a vedoucí úřadu územního plá-
nování Tomáš Lakomý. Za fi rmu Ci-
tyPlan, která návrh územního plánu 
zpracovává, vystupoval především 
architekt Ladislav Komrska.

„Zájem veřejnosti nás těší. Otevře-
nost projednávání důležitých témat s 
obyvateli města podporujeme,“ vyjád-
řil se k setkání primátor města Ru-
dolf Chloupek, který projednávání 
návrhu územního plánu v sále rov-
něž sledoval. 

Setkání začal architekt Martin We-
dell s prezentací změn provedených 
od předchozího veřejného projed-
nání, které proběhlo v červnu loň-
ského roku. 

Následovala asi hodinová disku-
se, ve které měl možnost kdokoliv 
vznést na zástupce radnice či zpra-
covatele dotazy a komentáře. 

Nejčastější vyjádření veřejnosti 
byla k tématu městského okruhu, 
obchvatu a vůbec dopravy ve městě, 
směru stavebního rozvoje města, ale 
i k zcela konkrétním bodům, které 
se týkaly pouze soukromých zájmů.

K opakovanému veřejnému pro-
jednání územního plánu přišlo cca 
200 námitek a připomínek od do-
tčených orgánů i občanů. Z před-
běžného vyhodnocení je zřejmé, že 
některé požadavky na změnu doku-
mentace, zejména dotčených orgá-

Projednání územního plánu 
naplnilo sál kina

SÁL Reform kina Dukla o kapacitě 160 osob byl téměř do posledního místa zapl-
něn při veřejném projednávání územního plánu.  Foto: archiv MMJ

Oblastní středisko Diakonie 
Broumov opět pořádá sbírku Ví-
kendový vagon na městském ná-
draží. Vagon bude přistaven 4. 
dubna od 9 do 17 hodin. 

Do tohoto vagonu mohou lidé 
dopravit pro ně již nepotřebné 
oděvy, obuv, nádobí, spotřebiče a 
vše ostatní pro sociálně slabé obča-
ny. -lm-

Veřejná sbírka
Víkendový vagon

nů, jsou natolik závažné, že návrh 
územního plánu bude třeba z nej-
větší pravděpodobností upravit a 
znovu veřejně projednat.

 
Podrobnější informace je možné 

získat na úřadu územního pláno-
vání Magistrátu města Jihlavy, Ma-
sarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
nejlépe po předchozí domluvě (tel.: 
567 167 467 – Pavlína Škodová, e-
mail: pavlina.skodova@jihlava-city.
cz)

Připomínky a námitky je možné 
posílat na adresu: Magistrát města 
Jihlavy, úřad územního plánování, 
Masarykovo nám. č. 1, 586 01 Jihla-
va, nebo je možné je vložit do we-
bové aplikace pup.jihlava.cz. -tz-

Nabízíme zájemcům komentova-
né prohlídky třídící linky odpadů v 
Hruškových Dvorech. Exkurze se 
uskuteční 22. 4. a 23. 4., vždy od 11 
do 14 hod. Pokud vás tedy zajímá, 
co se dál děje s odpadem, který dáte 
do modré či žluté popelnice nebo 
kde skončí monitor, pračka či var-
ná konvice z červeného kontejneru, 
přihlaste se co nejdříve na adrese: 
katarina.ruschkova@jihlava-city.cz.
 -tz-

Prohlídka třídící 
linky odpadů

Soutěž Zlatý erb byla založena v 
roce 1999 jako nástroj pro podpo-

ru modernizace místních samo-
správ. V roce 2002 byla oceněna 

jako fi nalista světové prestižní ceny 
Stockholm Challenge Award a v 

roce 2011 zvítězila v soutěži Český 
zavináč. Organizátorem soutěže je 
Sdružení Zlatý erb, více o soutěži 

na adrese: htt p://zlatyerb.obce.cz.

smetí. Na adrese www.odpadyjihlavy.
cz jsou dostupné informace k tématu 
nakládání s odpady pro širokou veřej-
nost i podnikatele. 

Na stránce je rovněž tzv. Kniha hří-
chů, tedy aplikace, jejímž prostřed-
nictvím může kdokoliv radnici hlásit 
výskyt černé skládky, nebo si zjišťovat 
plnění podmínek pro získání slevy na 
poplatku za komunální odpad v Pro-
gramu zodpovědného nakládání s od-
pady. 

Úspěchy má Jihlava s tzv. PUPíkem 
(pup.jihlava.cz), tedy aplikací, pro-
střednictvím které je možné připo-
mínkovat územní plán, aplikace se 
aktuálně chlubí oceněním IT projekt 
roku 2014.  -tz-


