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Přihlášeno:
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Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
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Město Jihlava má k 31. 3. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.744 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březen 2016

Jihlava připravila už tradiční Fórum 
Zdravého města. Otevřená disku-
se obyvatel města probíhala k TOP 
AKCÍM a TOP PROBLÉMŮM či 
námětům na zlepšení ve městě. 

Druhým rokem měli účastníci také 
možnost označit místa, kde se cítí/
necítí dobře do POCITOVÉ MAPY.

„Cílem setkání je zjistit, jaké akce se 
občanům Jihlavy ve městě líbí, jaká 
témata vnímají aktuálně jako nejpod-
statnější. Občané přišli diskutovat o 
rozvoji města, námětech na zlepšení, 
problémech a možnostech jejich řešení 
s vedením města a zaměstnanci magis-
trátu,“ přibližuje myšlenku veřejného 
fóra primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek, který v úvodu setkání devíti 
desítkám přítomných popsal řešení 
problémů, které občané vytipovali 
v předchozím roce 2015.

Účastníci se sesedávají u tematic-
kých stolů, kde diskutují a vybíra-
jí aktivity, které se jim ve městě líbí. 
Od každého stolu pak dvě vybraná 
témata jdou do společného hlasová-
ní všech přítomných.

Témata, o kterých se diskutovalo, 
byla zaměřena na všechny oblasti 
života ve městě, A - udržitelný rozvoj 
města a plánování, B - životní pro-
středí, C - kultura a cestovní ruch, 
D - sport, volný čas, E - sociální 
oblast, zdravotnictví a bezpečnost, F 
- vzdělání a výchova, G - podnikání a 
zaměstnanost, H - doprava, udržitel-
ná mobilita). 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 

Anketní lístek k této problemati-
ce bude součástí květnového vydá-
ní Novin jihlavské radnice, dále 
bude k vyzvednutí v budovách 
Magistrátu města Jihlavy, kde jej 
bude možno vyplněný odevzdat. 
Elektronická podoba ankety bude 
na webových stránkách města. 
Po vyhodnocení budou výsledky 
předloženy vedení města a násled-
ně bude zpracován Plán zdraví 
a kvality života 2016 – 2017. Zde 
budou u jednotlivých problémů 

uvedena konkrétní opatření a akti-
vity. 

Z pocitové mapy vyplynulo, 
že nejvíce občanů se cítí dob-
ře (krásné prostředí, tráví volný 
čas) v lokalitě Český mlýn, v areá-
lu letního kina a zoologické zahra-
dě, v částech města u Borovinky, 
u Staré Plovárny apod., naopak se 
necítí dobře (zanedbané prostředí, 
pocit ohrožení) v blízkosti obou 
vlakových a autobusového nádraží, 
v areálu obchodního domu BIL-
LA. 

ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21

Občané Jihlavy podpořili kamenný 
hospic. Líbí se jim jihlavské Havíření

FORUM ZM je příležitostí pro občany města vyjádřit svoje potřeby vedení města 
a ovlivnit tak život ve vysočinské metropoli. Foto: archiv MMJ

Veverka čestným občanem, 
Holík i Jiroušek s oceněními 

Krajská metropole má po třech 
letech dalšího čestného občana. Stal 
se jím in memoriam první český 
starosta Jihlavy, sociální demokrat 
Rudolf Veverka. Rozhodli o tom v 
tajném hlasování městští zastupite-
lé. Veverka vykonával úřad starosty v 
letech 1925 – 1933. 

V tajném hlasování zastupitelé rov-
něž rozhodli o udělení tří Cen měs-
ta. Jejich držiteli se stali hokejista Jiří 
Holík, sochař, malíř a grafi k profesor 
Jan Koblasa a dlouholetý ředitel jih-
lavské zoologické zahrady Vladislav 
Jiroušek.   -tz-

V dubnu odcestovala na pracov-
ní návštěvu do čínskéhu Wuhanu 
delegace Kraje Vysočina. 

Za město Jihlava náměstek Vrati-
slav Výborný v Číně jednal o mož-
nostech vybudování kongresového 
centra v Jihlavě a možnostech spo-
lupráce v oblasti sportu, zejména 
hokeje. -tz-

NÁMĚSTEK primátora Vratislav 
Výborný domlouval při návštěvě Číny 
další kroky případné spolupráce. 
 Foto: archiv MMJ

TOP AKCE: 
1.  Havíření
2.  Český mlýn
3.  MFDF
4. - 5. ZOO
4. - 5. Dechovky
6. Živá hudba na   
 náměstí
7. Vysočina Fest
8. Hrátky ZŠ Demlova
9. Centrum Robinson
10. Půlmaratón

TOP PROBLÉMY či 
náměty na zlepšení ve 

městě: 
1. Podpora vzniku kamenného 
hospicu 
2. Záchytná parkoviště pro 
pracující v Jihlavě a napojení na 
MHD 
3. Posílení terénních sociálních 
služeb 
4. Vypořádat se s Priorem na 
náměstí 
5. Revitalizace rybníků pro kou-
pání  6. Oživení parků prvky 
pro volnočasové aktivity 
7. – 8.  Revitalizace náměstí 
(zeleň, vodní prvky + parky) 
7.  –  8. Řešení křižovatky u 
ONO, TERNO  
9. Oprava amfi teátru a jeho 
oživení 
10. – 13. Zachování 
zeleně na náměstí (stabilní a 
mobilní) 
10. – 13. Revitalizace Šacberku 
a jeho okolí (rozhledna) 
10. – 13. Nevychovaní rodiče = 
nevychované děti
10. – 13.  Regulace reklamy a 
vystaveného zboží u obchodů 
v MPR 
14. Násilná inkluze – potřeba 
nenásilné formy a individuální-
ho přístupu 
15. – 16. Motivační akce – 
kompost, tašky na separovaný 
odpad  15. – 16. Řešení odpadu 
podnikatelů 

Spolupráce Jihlavy a Wuhanu

Informace 
z radnice e-mailem

Magistrát města zavedl nový infor-
mační systém, jehož součástí je i 
správa poplatků. Systém mimo jiné 
umožňuje zasílání informačních 
e-mailů občanům.

Ekonomický odbor, jako správce 
místních poplatků, by chtěl touto for-
mou zasílat občanům aktuální infor-
mace, například o nově vydané vyhláš-
ce, upozornění na blížící se termín 
splatnosti apod. Na přepážkách lze 
nalézt formulář pro vyplnění e-mai-
lového kontaktu zároveň s udělením 
souhlasu o jeho použití pro výš uve-
dené účely. Kdo chce využít této mož-
nosti být informováni pomocí e-mailu, 
vyplní formulář a dodá na radnici.   -tz-

JUDR. R. VEVERKA  
 Foto: archiv MMJ


