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Město Jihlava má k 30. 11. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.649 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2016

Primátor Rudolf Chloupek jako 
nejvyšší zástupce Zdravého města 
Jihlavy převzal ocenění Komuni-
kující město 2016. 

Stalo se tak na konferenci Národní 
sítě Zdravých měst ČR, která se ode-
hrála v pražském Hotelu Jalta. 

„Město aktivně a systémově pracu-
je s veřejností a jednotlivými cílovými 
skupinami. Zároveň se v letošním roce 
stalo jedním z průkopníků ve zpraco-
vání Auditu udržitelného rozvoje, což 
je aktivita, kterou se dosud města v této 
úrovni MA21 nezabývala,“ stojí v ma-
teriálech konference. Cenu předával 
náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Jihlava zpracovala všech deset té-
mat udržitelného rozvoje a jako je-
diné jí všechny byly schváleny. Jiná 
města v kategorii buď zpracovala 
méně témat, nebo nebyla tak úspěš-
ná ve schvalování. Jihlava je zároveň 
prvním statutárním městem, které 
takto komplexně zpracovalo sebe-
hodnocení z hlediska udržitelného 
rozvoje. Doposud se tímto zabývala 
pouze čtyři města v ČR co do polo-
hy i počtu obyvatel výrazně menší.

„Jsou to výsledky dlouhodobé a syste-
matické práce. V roce 2017 se Jihlava 
bude ucházet o postup z kategorie C do 

Zdravé město Jihlava o kategorii výš

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (druhý zprava nahoře) převzal ocenění 
Komunikující město 2016. Foto: archiv MMJ

vyšší kategorie B,“ řekl k budoucnosti 
města v síti Zdravých měst primátor 
Rudolf Chloupek. 

Na konferenci v bloku s názvem 
Burza inspirací vystoupily zástupky-
ně Jihlavy Tereza Kafk ová a Karolína 
Koubová v tematické části plánování 
a urbanismus. „Jihlava představila pi-

lotní projekt mapování kulturně-spo-
lečenského zázemí města ve vazbě na 
data z geografi ckého informačního sys-
tému. U odborníků to vyvolalo zájem a 
pozitivní ohlas,“ zmínila další úspěch 
Jihlavy koordinátorka Zdravého 
města Jihlavy a MA21 Soňa Krátká.

 -tz-

V lednu budou uspořádána veřejná 
plánovací setkání k územním studiím 
pěti lokalit v Jihlavě:  Špitálské před-
městí, Handlovy Dvory, Havlíčkova 
ulice, Sídliště I a Na Bělidle. 

Územní studie byly navrženy v rám-
ci architektonické soutěže a vítězné 
návrhy budou autory dále dopracová-
ny. Podkladem pro další práci na stu-
diích budou i připomínky a podněty 
veřejnosti.

Magistrát města Jihlavy - Úřad 
územního plánování zve na plánovací 
setkání:

- Přijďte nám říct svůj názor na další 
rozvoj Špitálského předměstí?

10. 1. v 17.30,
ZŠ Rošického, E. Rošického 2

- Další rozvoj v Handlových Dvo-
rech za Tescem? Zajímá vás, co se v 
této části města bude dít?

12. 1. v 17.30,

Plánovací setkání k územním 
studiím jihlavských lokalit

DALŠÍ NASVĚTLENÉ PŘECHODY. Jihlavská radnice dokončila nasvětlení dal-
ších šesti přechodů pro chodce v rámci akce Bezpečná silnice 2016: Jiráskova (U 
Tunelu), Na Dolech (Centrostav), Na Dolech – Strojírenská (u řeky), R. Havel-
ky  (Nad Splavem), Polenská (autodílny), Demlova – ZŠ Demlova a Březinova 
(vedle obchodního domu). Celkově vyšla akce na 987.262,- korun s DPH. Na tři 
přechody pro chodce, které se nacházejí na komunikacích ve vlastnictví Kraje Vy-
sočina Jihlava získala příspěvek z Fondu Vysočiny 161.109 korun. Jihlava se zvy-
šování bezpečnosti přechodů pro chodce věnuje dlouhodobě, ročně do této oblasti 
investuje asi milion korun. Za uplynulých pět let tímto způsobem upravila už čty-
ři desítky přechodů.   Foto: archiv MMJ

TRIVIS - Střední škola veřejno-
právní Jihlava, s.r.o., Brněnská 68

- Bydlíte, pracujete, nebo vás prostě 
zajímá Havlíčkova ulice? Chystá se 
revitalizace, přijďte se podělit o vaše 
znalosti.

16. 1. v 17.30,
Dům kultury a odborů, Tolstého 2 
- Nejstarší sídliště v Jihlavě, čeká 

revitalizace. Přijďte nám říct, co máte 
na Sídlišti I rádi a co vás pálí.

17. 1. v 17.30,
ZŠ Rošického, E. Rošického 2

- Na Bělidle se plánuje, týká se vás 
to? Možná se to týká každého. Přijďte 
vyjádřit svůj názor.

25. 1. 2016 v 17.30,
Jihlavan a.s., Znojemská 54  -tz-

Ve městě bude bezpečněji

Pozor na rejstříky 
pro podnikatele

Živnostenský úřad v Jihlavě opětov-
ně informuje o aktivitách některých 
soukromých fi rem, které se snaží pro-
fi tovat na veřejné části živnostenského 
rejstříku a zasílají novým podnikate-
lům zcela bezprostředně poté, co si vy-
řídí živnostenské oprávnění, návrh na 
zápis např. do Rejstříku obchodu a živ-
ností. Součástí nabídky, která je doru-
čována podnikateli poštou, je složenka 
k úhradě např. 1.700 korun. 

„Rejstřík může svým názvem vzbudit 
dojem, že se jedná o jakousi ofi ciální da-
tabázi všech podnikatelů, ve které je zápis 
pro další podnikání nezbytný. Není tomu 
tak,“ ujišťuje vedoucí obecního živnos-
tenského úřadu Jan Kubišta.

Magistrát města Jihlavy, obecní živ-
nostenský úřad se od těchto aktivit 
důrazně distancuje. „Upozorňujeme, že 
jediným zákonem stanoveným poplat-
kem za ohlášení živnosti je 1.000 korun. 
Tento správní poplatek hradí podnikate-
lé hotově v pokladně obecního živnosten-
ského úřadu,“ upřesňuje vedoucí úřadu 
Jan Kubišta. Zápis do živnostenského 
rejstříku probíhá automaticky poté, 
co živnostenský úřad zpracuje podni-
katelovo podání a potvrdí správnost a 
úplnost všech náležitostí.

Jediným ofi ciálním živnostenským 
rejstříkem je živnostenský rejstřík ve-
dený Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR, jehož veřejná část je vol-
ně dostupná na webových stránkách 
www.rzp.cz.  „Doporučujeme v podob-
ných případech před úhradou vždy ověřit 
všechny okolnosti nabídky z dostupných 
zdrojů,“ uzavírá Jan Kubišta. -tz-

Dopravní výchova 
na ZŠ Jungmannova
Jak se učíme dopravní výchovu u nás 

- tak se jmenuje soutěž, do které se při-
hlásili i žáci ZŠ Jihlava, Jungmannova 6
a pod vedením Daniela Janocha, re-
portéra hlavního zpravodajství televize 
Prima, natočili reportáž z projektové-
ho vyučování dopravní výchovy.

Děti se na několika stanovištích učily 
zejména pravidla silničního provozu. 
Zajímavé aktivity si připravili žáci 7. a 
9. ročníku pro svou patronátní II. třídu 
v tělocvičně. Páťáci se učili rozpozná-
vat dopravní značky na nových table-
tech školy, žáci osmé třídy diskutovali 
o dopravních nehodách.  -tz-

Nový účet města 
za poplatky

Město Jihlava oznamuje, že k 
31. 12. 2016 ruší bankovní účet 
č. 1466073329/0800 určený 
pro placení místního poplatku 
ze psů a bankovní účet č. 30015-
1466072369/0800 určený k placení 
nájemného z pozemků. 

Při platebním styku se statutár-
ním městem Jihlavou v obou výše 
uvedených případech používejte, 
prosím, od 1. 1. 2017 účet č. 60011-
1466072369/0800 vedený u České 
spořitelny. 

Bližší informace získáte na 
ekonomickém odboru Magis-
trátu města Jihlavy, u paní Ele-
ny Šťávové, tel. 565 592 135, 
elena.stavova@jihlava-city.cz.  -tz


