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Kalendárium města Jihlavy

Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce ledna

Město získalo právo
stavět a bořit domy

památník – známý památník královské přísahy, nyní prostorově devalvovaný stavbou centra Robinson.

Milost od císaře

V jihlavském archivu je uložena
vzácná královská listina, psaná latinsky na pergamenu a ověšená královskou pečetí. Je datována 12. ledna
1270 v Jihlavě.
Král Přemysl Otakar II. v ní uděluje
Jihlavským právo stavět domy podle
potřeb města, a pobořit ty, jež by byly
na škodu.
Z našeho pohledu se jedná o první
stavební městský řád v době růstu
jednoho z největších tehdejších měst
českého království.

Za více jak 100 let od královské přísahy museli jihlavští naopak bojovat o
přízeň svého císaře, protože na konci
30leté války bez boje darovali nepříteli svoji městskou pevnost, která byla
císařem velmi těžce dobývána.
Císař jihlavským odpovídá 3. ledna 1648, v listině napsané v Praze,
následovně: „Jihlavským se jménem
císařského majestátu na jejich supliku
odpovídá, že budou opět vzati na milost, a že nebudou potrestáni jako celek, nýbrž jen jednotlivci, kteří se proti
císařskému vojsku provinili.“
Císařovo řešení poválečné situace
v Jihlavě bylo nadčasové a mohlo by
být příkladem i pro novodobé politiky…

Přijetí krále
Ferdinanda II.

Jihlava se stala významnou součástí
dění ve střední Evropě 16. století dne
31. ledna 1527. Ferdinand II., král
český, byl uvítán slavnostně na hranicích Čech a Moravy u řeky Jihlavy,
kde složil slib do rukou českých stavů.
Na počest této události byl u kamenného mostu roku 1565 postaven

Na pOčeSt této události byl u kamenného mostu roku 1565 postaven
památník – známý památník královské přísahy.
Foto: archiv MMJ

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) –
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffmann a Karel Křesadlo, 1971.

Tři čtvrtiny dotazů na magistrát
podává jediný člověk
Ptá se „o 106“. Zvědavost
jediného tazatele stojí kolem
40 tisíc korun měsíčně.

Téměř denně dostává jihlavský
magistrát žádosti podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z letošních zatím
168 žádostí jich bezmála 75 % podal
jediný člověk. Jeho 124 žádostí obsahuje celkem 246 dotazů. Všemi se
úřad musí zabývat.
„Dotazy této osoby zaberou takřka
celý úvazek jednoho pracovníka na
právním oddělení, nespočet lidí na celém
úřadu musí na přípravě spolupracovat.
Odhadujeme, že vyřízení žádostí tohoto
tazatele vyjde na 500 tisíc korun ročně,“
uvádí tajemník úřadu Evžen Zámek.
Ptá se, reakce ho ale nezajímají
Některé žádosti může úřad v souladu se zákonem částečně nebo zcela
odmítnout. Jde například o dotazy
na informace, které se nevztahují k
působnosti organizace, na soukromí
osob, na budoucí rozhodnutí, názory apod.
Pikantní je pak skutečnost, že
žadatel si některé reakce úřadu ani
nevyzvedne. „V letošním roce se to stalo
nejméně v deseti případech zásilky s rozhodnutím o odmítnutí žádosti. Z toho
usuzujeme, že žadateli nejde až tak o
informace, ale o určitý šikanózní postup
vůči městu či úřadu,“ říká tajemník.
Kdo viděl jako
poslední první tramvaj
Zatímco běžně úřad sděluje napří-

klad podrobnosti z různých dokumentů, pilný tazatel požadoval třeba
„jméno a příjmení úředníka, který
viděl jako poslední první jihlavskou
tramvaj“, zajímaly ho i „kopie veškeré
korespondence se všemi přílohami,
přijatá z Číny v souvislosti s partnerskými vztahy města“, nebo „jména,
příjmení a název redakce novinářů,
kteří neměli zájem o účast na tiskové
konferenci“.
Úřad dostal dotaz i na „spotřebu
kávy v kg od počátku roku 2018 v
kancelářích vedení města“, tentýž
zvědavec se zajímal o „technický popis služebního mobilu primátorky“
či „jmenovitý seznam úředníků, kteří
se podepsali v garanční doložce, ale
nevyznačili stanovisko DOPORUČUJI / NEDOPORUČUJI, s uvedením, kolikrát tak učinili.“
Jestli neodpovíte dnes,
budu vás žalovat
Svoje si zažívají také pracovníci
kanceláře primátora. Novináři dostali od tiskového mluvčího nabídku, aby si sami zvolili témata tiskové
konference. V odpovědi přišel mimo
jiné požadavek na „veškeré informace o činnosti představitelů města v
souladu s Listinou základních práv a
svobod“.
Nezřídka tazatel komunikuje až
na hranici vydírání či vyhrožování.
Jeden z dotazů v e-mailové schránce byl uzavřen sdělením, že pokud
mluvčí nevyhoví požadavku do 24
hodin, „pak zažaluji město Jihlava
pro porušení práva na informace.

Očekávám Vaše návrhy smírného
řešení v průběhu dnešního dne.“
Úřad by přivítal obranu
proti šikaně
Od úřadu i politického zastoupení
města zní jednohlasně a jednoznačně, že právo na informace nikdo
nikomu neupírá, nicméně smysl dotazů a motivace tazatelů jsou někdy
podivné.
„právo na informace je naprosto regulérní, je to jeden z důležitých způsobů
veřejné kontroly státních institucí. toto
právo ale nemůže být nástrojem šikany,
nebo prostě hračkou pro někoho, kdo se
zneužitím práva dobře baví. Lidskou
práci, čas a veřejné peníze, vynaložené na řešení těchto „fórků“, bychom
rozhodně uměli využít smysluplněji,“
komentuje jihlavská primátorka Karolína Koubová s tím, že by pro obce
uvítala větší pravomoc bránit se proti
podobným šikanózním postupům.
Úřad má možnost žádat úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací. Některé „chronické tazatele“ úhrada odradí. „Známe situaci,
kdy odvolací orgán sdělil, že úřad si de
facto může sám za to, že je vyhledání
informací pracné, a že komplikovanost
práce nemůže jít k tíži žadatele,“ popsal tajemník Evžen Zámek.
„Zaznamenali jsme aktivity zákonodárců, kteří by zákon rádi změnili tak,
aby vyhověl svému poslání, zároveň
by ale chránil instituce před šikanou.
Konkrétní výsledky ale zatím neznáme,“ uzavírá primátorka Karolína
Koubová.
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Pančava soutěží
o Cenu české krajiny
Státní pozemkový úřad organizuje
již od roku 2006 soutěž Žít krajinou,
pořádanou též pod značkou Cena
české krajiny.
Cílem soutěže je ocenit kvalitně
odvedenou spolupráci krajských
pozemkových úřadů, projektantů,
dodavatelů a místních samospráv.
V letošním roce zahrnul úřad mezi
výběr soutěžících projektů i jihlavský
Soubor opatření Pančava.
Statutární město Jihlava iniciovalo
v katastrálním území Pančava komplexní pozemkové úpravy, na jejichž
základě zde Státní pozemkový úřad
provedl sérii opatření vedoucích k
větší stabilizaci území a zamezení
vodní eroze.
Realizovaná opatření jsou nyní v
péči města Jihlavy. Cílem opatření
bylo navýšit zadržování vody v krajině, jako jejich součást byla v místě
vybudována i nová vodní nádrž.
„Jsem ráda, že realizovaný projekt
nese své dobré ovoce. Všechna podobná
opatření a jejich popularizace jsou důležitým krokem k tomu, aby se z krajiny kolem nás nestala poušť,“ doplňuje
vedoucí Odboru životního prostředí
Katarína Ruschková.
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. První je Zelená a dopravní
infrastruktura a druhou je Tvorba a
ochrana krajiny, v níž v konkurenci
dalších dvaceti projektů soutěží i
Jihlava.
Odborná komise vyhlásí v obou
kategoriích první tři místa, dále bude
udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, kterou
získá právě projekt s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování.
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