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Město Jihlava má k 31. 3. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.555 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2017

Zastupitelky 
adoptují kočku

Dámy z řad jihlavského zastupitel-
stva podporují městem zřizovanou 
zoologickou zahradu. Už několi-
kátý rok adoptují kočku divokou, i 
letos mezi sebou vybraly a na účet 
zoo složily čtyři tisíce korun. Adop-
ce trvá jeden rok, a získané fi nanční 
prostředky zoo použije na úhradu 
nákladů spojených s výživou vybra-
ného zvířete. 

 -lm-

Pohled na mapu nejúspěšněj-
ších měst prestižního celorepub-
likového srovnávacího výzkumu 
Města pro byznys musí potěšit 
všechny obyvatele Vysočiny. 
První tři místa obsadila města 
Pelhřimov, Humpolec, Jihlava. 

Výzkum již devátým rokem hod-
notí 205 obcí s rozšířenou působ-
ností a 22 městských částí hlavní-
ho města Prahy. Ocenění je dobrou 
vizitkou pro radnice, jejich hospo-
daření a přístup k podnikatelům.

Třetí Jihlava získala body přede-
vším v části hodnocené jako pří-
stup radnice, konkrétně v kritéri-
ích, která se týkají hospodaření a 
finanční stability města. Je úspěš-

ná především v čerpání dotací EU, 
a také má vysoký podíl výdajů rad-
nice na investice. Mezi silné strán-
ky v oblasti podnikatelského pro-
středí patří zejména nejvyšší podíl 
právnických osob v kraji, druhý 
největší přírůstek obyvatel a třetí 
nejvyšší podíl studentů a učňů od-
borných škol.

„Město pro byznys je nezávislým 
pohledem na počínání radnice zven-
čí, nastavením zrcadla, srovnáním 
s jinými městy. Nejde o soutěž, do 
které se přihlásí jeden povedený pro-
jekt, zatímco v jiných oblastech jsou 
rezervy,“ ocenil úspěch primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek.

Proč letos uspěla města na Vyso-

čině? Všechna tři nejlépe umístěná 
města v celorepublikovém výzku-
mu se vyznačují nízkou nezaměst-
naností, vysokým podílem velkých 
firem, významným přírůstkem 
obyvatel a blízkostí dálniční sítě. 

Z těch hodnotících kritérií, která 
radnice přímo ovlivňují, se u Pel-
hřimova, Humpolce i Jihlavy jed-
ná o výborné hospodaření, nízké 
místní poplatky, a při porovnání 
s ostatními obcemi s rozšířenou 
působností i nízkou sazbu daně 
z nemovitosti. To je kombinace, 
která letos zásadní měrou rozhod-
la o prvních příčkách a která spoji-
la tři města na Vysočině ve vítězný 
trojúhelník. -tz-

Třetí město pro byznys je Jihlava

Jihlavští zastupitelé rozhodovali 
o udělení čestného občanství Evže-
nu Plockovi, který se dne 4. dubna 
1969 v centru města zapálil na pro-
test proti vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa, a po 
pěti dnech zemřel. 

Po Janu Palachovi a Janu Zajíco-
vi šlo o třetí protest sebeupálením. 
Na rozdíl od předchozích dvou se 
však čin E. Plocka komunistické 
cenzuře podařilo před národem 
tajit, více informací se k veřejnosti 
dostalo až po pádu komunistické-
ho režimu. 

Z 36 přítomných hlasovalo pro 
udělení čestného občanství in me-
moriam Evženu Plockovi 22 zastu-
pitelů, proti bylo 14 zastupitelů.

Zastupitelé také rozhodovali o 
udělení Ceny města Jihlavy judis-
tovi Lukášovi Krpálkovi (1990). 

Rodák z Jihlavy vybojoval v loň-
ském roce jako jediný reprezen-
tant České republiky zlatou medai-
li na olympiádě v Rio de Janeiru. 
Ocenili i jeho předchozí vynikají-
cí výsledky. Pro udělení ceny bylo 
35 zastupitelů, jeden hlas byl proti. 

Hlasovalo se také o udělení Ceny 
města Jihlavy Jiřímu Jakešovi, u 
příležitosti jeho životního jubi-
lea 50. narozenin za dlouholetou 
činnost v oblasti hudby pro měs-
to Jihlavu. Ing. Jiří Jakeš je zakla-
datelem a šéfdirigentem jediného 
profesionálního orchestru v kraji 
Filharmonie G. Mahlera. Celý ži-
vot se věnuje hudbě, 22 let působil 
v základní umělecké škole, byl di-
rigentem mnoha pěveckých sborů. 
Pro udělení ceny bylo 29 zastupi-
telů, 7 z přítomných bylo proti. -tz-

Čestné občanství pro E. Plocka
Cena města Jihlavy pro olympionika Lukáše Krpálka a hudebníka Jiřího Jakeše

Nejpozději během podzimních 
měsíců tohoto roku začnou úpravy 
frekventované křižovatky Žižkovy 
a Rantířovské ulice. 

„Pokud vše půjde podle našich před-
stav, v polovině roku 2018 budou 
dopravu na rušné křižovatce řídit se-
mafory. Toto řešení se ukázalo jako 
vhodnější, než původně uvažovaný 
kruhový objezd,“ říká náměstek pri-
mátora pro rozvoj města Vratislav 
Výborný.

Trvale přetíženou křižovatku po-
blíž hřbitova a čerpací stanice měl 
původně řešit investor uvažovaného 
obchodního centra u výpadovky na 
Pelhřimov. Po letech váhání ale od 
záměru ustoupil, a o křižovatku se 
tak musí Jihlava postarat sama. 

Město nechá v křižovatce rozšířit a 
upravit jízdní pruhy, vybudovat nové 
přechody pro chodce, bezpečnost-
ní ostrůvky, veřejné osvětlení apod. 
Městská hromadná doprava bude 
mít pro směr z města do Rantířovské 
ulice vyčleněnou a upravenou komu-
nikaci za čerpací stanicí. 

Úprava frekventované křižovatky 
u ONO začne ještě letos

„U hřbitova vznikne nové parkoviš-
tě pro 110 vozidel, koncipované jako 
P+R, tedy řidiči zde budou moci po-
nechat vozidla a pokračovat do centra 
města městskou dopravou, pro kterou 
tu vzniknou dvě nové zastávky MHD,“ 
pokračuje náměstkyně primátora 
pro dopravu Jana Mayerová. Z par-
koviště bude možné vstoupit do 
prostoru hřbitova novým vchodem, 

projekt počítá také s úpravou a dopl-
něním zeleně.

Odhad nákladů je 34 mil. Kč 
s DPH, výstavba parkoviště bude 
do výše 90 % skutečných nákladů 
hrazena z IROPu, na úhradě nové-
ho povrchu vozovky v ul. Žižkova a 
Rantířovská se bude spolupodílet 
Kraj Vysočina. -tz-

Zoo Jihlava slaví 
60. narozeniny 

poštovní známkou

Zoo Jihlava si nechala zhotovit u 
České pošty emisi vlastních známek 
u příležitosti výročí 60. let od své-
ho založení. Tato emise je nazvaná 
ZOO Jihlava – 60 let. Tiskový list 
obsahuje celkem 25 známek a byl 
vydán v nákladu 600 kusů. 

Na listu je celkem 25 poštovních 
známek s pěti druhy zvířat z pěti 
kontinentů. Ameriku zastupuje ara 
hyacintový, Asii panda červená, 
Austrálii klokan rudý, Evropu tuleň 
obecný a Afriku žirafa síťovaná. Au-
torem návrhů je výtvarník Vladimír 
Veselý.

Nová unikátní emise známek ZOO 
Jihlava – 60 let je k vidění na fi latelis-
tické výstavě v Oblastní Galerii Vy-
sočiny v Jihlavě. Výstava potrvá do 
6. května 2017, cena tiskového listu 
známek je stanovena na 730,- Kč, 
přičemž obsahuje 25 kusů známek v 
celkové nominální hodnotě 400,-Kč. 
Tiskový list si mohou zájemci zakou-
pit na pokladnách Zoo Jihlava, nebo 
na e-shopu na webu jihlavské zoo.

 -tz-

OLYMPIONIK Lukáš Krpálek obdr-
žel cenu města Jihlavy. 
 Foto: Lubomír Maštera

NEBEZPEČNOU křižovatku u ONO budou prozatímně řídit přenosné se-
mafory.  Foto: Lubomír Maštera


