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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 8. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.674 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpen 2016

Největší jihlavská sídliště s prů-
myslovou zónou v Pávově spojí 
dvě nové autobusové linky MHD. 
Budou mít čísla 31 a 32, začnou 
jezdit 1. října 2016. 

Linka 31 usnadní dopravu 
do zaměstnání obyvatelům zejména 
z Doliny, linka 32 obyvatelům Bře-
zinek. Nové spoje ušetří cestujícím 
za prací desítky minut.  

Většina spojů obou linek bude 
vyjíždět z Dopravního podniku měs-
ta Jihlavy v Brtnické ulici. 

Trasa linky 31: 
zastávky Dopravní podnik – Brt-

nická – Fibichova – Žižkova – Poli-
klinika – Zátopkova – Zimní – S.K. 
Neumanna. Odtud linka pojede 
po silnici I/38 přímo do konečné 
zastávky Bosch Diesel. Jízdní doba 
z Doliny na konečnou bude asi 10 
minut.

Trasa linky 32: 
zastávky Dopravní podnik – Brt-

nická – Na Brněnském mostě – 
Kosovská – Brněnský kopec  – Dem-
lova – Březinova – U Břízek – Na 
Helenínské – Gorkého – Kaufl and 
– Romana Havelky. Odtud bude lin-
ka pokračovat po silnici I/38 přímo 
do zastávky Bosch Diesel. Doba jíz-
dy ze zastávky Březinova do zastávky 
Bosch Diesel bude asi 13 minut.

Příjezdy obou linek na koneč-
nou Bosch Diesel budou v pracovní 
den v cca 5.30, 5.40, 13.35 a 21.35. 
Odjíždět budou obě linky v 6.15, 
14.10, 14.15 a 22.15. Na lince 32 
jedoucí na Březinky pojede jeden 
z odpoledních spojů přes Bedřichov 
a teprve od zastávky Kaufl and poje-
de v trase linky. 

Kompletní jízdní řády včetně 
víkendových spojů budou předem 
vyvěšeny na zastávkách, jsou umís-
těny na webu Dopravního podni-
ku města Jihlavy, v systému IDOS 
a v předprodeji jízdného v budově 
radnice na Masarykově náměstí.

Současně se zavedením nových 
linek dojde ke zrušení všech špičko-
vých posilových spojů, které dosud 
jezdily v trase Masarykovo nám. – 
Bosch Diesel, přičemž část z nich 
pokračovala jako trolejbusová linka 
A na konečnou u dopravního podni-
ku. Vzhledem ke zrušení současných 
posilových spojů by cestující, kteří 
dosud přestupovali z trolejbusových 
linek na Masarykově náměstí, měli 
využívat právě nové linky 31 a 32, 
které je dovezou do cíle jejich cesty 
rychleji a bez přestupu a které budou 
po 14. a 22. hodině posíleny.

Linka 36 se přejmenuje
Současná autobusová linka číslo 36 

bude přečíslována na linku číslo 3, 
jinak se pro cestující mnoho nezmě-
ní, pouze dojde k zrušení vybraných 
posilových spojů, které jezdily v tra-
se Masarykovo nám. – Bosch Diesel.

Linka 6 dojede až do Starých Hor
Změny proběhnou na lince čís-

lo 6. Linka dosud jezdí v trase Měst-
ské nádraží – Masarykovo náměstí, 
od začátku října pojede z Masary-
kova náměstí do Starých Hor. Tra-
sa povede přes zastávky Fibichova 
(nově pojmenovaná zastávka Hra-
dební) – Žižkova – U Hřbitova – 
Poliklinika – Zátopkova – Zimní – 
S. K. Neumanna a skončí v zastávce 
Na Dolech. -tz-

V říjnu se rozjedou nové linky MHD 
do jihlavské průmyslové zóny

TRA SA autobusu číslo 31 a 32

TRA SA autobusu číslo 6

Od pondělí 3. října budou mít 
všechna pracoviště magistrátu města 
Jihlavy nová telefonní čísla. Změna 
platí také pro městskou knihovnu a 
městskou společnost JVAK. 

Nová telefonní čísla pevných linek 
na jednotlivá pracoviště najdete na 
webu města, vytištěné nové tele-
fonní seznamy je možné si už nyní 
vyzvednout na pracovištích Měst-
ského informačního centra a Turis-
tického informačního centra v budo-
vách radnice a Brány Matky Boží. 

Společným předčíslím bude 565 
59, za kterým budou následovat 
nikoliv už třímístné, ale čtyřmístné 
klapky pro jednotlivé přístroje, resp. 
pracovníky. Důvody pro změnu jsou 
technické i organizační. 

„Požadavky na uspořádání velkého 
množství telefonních kontaktů do logic-
kých skupin po odborech, odděleních 
magistrátu a organizací města už sou-
časné řešení nedokáže zajistit. Nové 
technologie ústředen dávají možnost 
čísla jednotlivých pracovišť a zaměst-
nanců seřadit do logických celků. Věří-
me, že se nové číselné kombinace rychle 
vžijí,“ uvádí vedoucí odboru infor-
matiky Vladimír Křivánek.

Do pátku 30. září budou platná 

současná telefonní spojení. Přečís-
lování bude probíhat od páteční-
ho odpoledne a během víkendu 1. a 
2. října, nová telefonní čísla budou 
aktivní od pondělí 3. října. -tz-

Magistrát přečísluje telefony
(Dokončení ze str. 1)
„Odhadujeme, že i při zvýšení třídě-

ní bude v kraji nutné vybudovat kapa-
citu překládacích stanic na úroveň 
112 – 135 tisíci tun odpadů ročně,“ 
říká manažerka SOV Zdeňka Škar-
ková. Předběžný zájem o vybudová-
ní těchto zařízení vyslovilo 13 obcí, 
mezi nimi i Jihlava. 

Jihlava má pro překladiště 
místo v územním plánu

Pro Jihlavu je překladiště přijatel-
ným řešením, do něhož je připra-
vena se zapojit, město by se však 
nemělo v souvislosti s říjnovým refe-
rendem dostat do situace, kdy by se 
stalo vydíratelným.

„Jihlavě se mnohonásobně vypla-
tilo, že neprivatizovala nakládání s 
odpady, protože můžeme napřímo 
dělat dobrá rozhodnutí pro naše oby-
vatele. Průběžně se zvyšuje množství 
vytříděného odpadu, letos zavedený 
plošný sběr bioodpadu snížil návoz 
netříděného odpadu do skládky o 
stovky tun. Stále ale budeme muset 
i po roce 2024 neupravený komunál 
vozit do zařízení na jeho energetické 
využití v Rakousku či Česku, protože 

jiné řešení fakticky neexistuje,“ říká 
primátor Jihlavy Rudolf Chloupek. 
Obává se, aby se obce na Vysočině 
v budoucnu nestaly zajatci cenové 
politiky soukromých firem, které 
moderní spalovny provozují.  

Primátor stále zastává názor, že 
referendum proti výstavbě spalovny 
v Jihlavě, když se žádná nechystá, je 
absurdita a zbytečnost za 1,5 milio-
nu. „Má smysl hlasovat o konkrétních 
řešeních a ne přijmout ideologické 
rozhodnutí, kvůli němuž mohou být 
naši následovníci za 20 či 30 let vydí-
ráni vysokými cenami za odvoz naše-
ho odpadu mimo kraj, protože všichni 
budou vědět, že zde není prostor pro 
jinou alternativu. Jihlavská veřejnost 
by si neměla bezdůvodně sama ome-
zit výběr budoucích vhodných řešení 
likvidace opadu ve městě,“ varuje pri-
mátor Chloupek. 

Pro překladiště odpadu má Jihla-
va ve svém územním plánu vyčleně-
ný prostor v průmyslové zóně Pávov. 
Výhodou je možnost napojení na 
železnici, což je k životnímu prostře-
dí ohleduplnější řešení, než ročně z 
Jihlavy převozit stovky tun odpadu 
po silnicích.   -tz-

Skončí náš odpad v Rakousku?


