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8. září 2019

Jihlavský půlmaraton

Jihlavská sportovní akce se letos 
uskuteční již po páté. Získává tak pří-
domek „tradiční“ a stejná bude i trať 
přes lesopark Heulos a areál Český 
mlýn.

Rodinný běh startuje v 10 hodin. 
Sólo běžci vyráží na půlmaraton ve 12 
hodin.

16. – 22. září 2019

Evropský týdEn mobility

Jihlavu opět pohltí Evropský týden 
mobility. Události kolem celého centra 
města budou jak pro nejmenší a malé, 
tak pro mladí i starší. Poslední den na-
víc pojede jihlavská MHD zcela zdar-
ma. Doprovodné akce však zaujmou 
nejen chodce, ale i běžce, cyklisty, plav-
ce nebo loďaře. Opět proběhne i sbírka 
kola a brýlí pro Afriku.

V krajském městě Jihlavě bydlí jen 
v městských podnájmech podle od-
hadu několik tisíc lidí, z nichž větši-
na jich má v místě nahlášen i trvalý 
pobyt, nebo jim v jeho zřízení nic 
nebrání. Odlišná je ale situace u dal-
ších tisíců nájemců v soukromých 
nemovitostech, kde se jejich přihlá-
šení k trvalému pobytu pronajíma-
telé mnohdy brání. Jejich obavy jsou 
ale podle odborníků zbytečné.

Obvyklým argumentem pronají-
matelů, kteří si nepřejí, aby jejich ná-
jemci, respektive podnájemci, měli v 
nemovitosti trvalý pobyt, je strach z 
exekutorů. 

Ten je přitom v dnešní době už po-
měrně zbytečný. „Exekuce movitého 
majetku se provádí zcela výjimečně a 
výnos z dražeb je minimální. Navíc to 
lze ošetřit tím, že se v rámci smlouvy 
podepíše předávací protokol, do něhož 

Trvalý pobyt v nájmu není problém

JIHLAVA vlastní 747 nájemních bytů a 409 bytů v bytových družstvech. Opravený 
nájemní dům v ulici Matky Boží 36 ve vlastnictví města. Foto: archiv MMJ

pronajímatel sepíše movitý majetek, 
který přenechává nájemci k užívání. 
Tím je jasně dáno, že nejde o majetek 
povinného v rámci případného exekuč-

ního řízení,“ vysvětlil vedoucí správ-
ního odboru jihlavského magistrátu 
Jan Vystrčil.

Jak dále upozornil, pronajímatelé, 

kteří odmítají možnost přihlášení k 
trvalému pobytu, staví své nájemce 
do krajně nepříznivé situace, neboť 
například sociální dávky lze vyřizo-
vat pouze v místě trvalého pobytu. 
Tito lidé pak musí cestovat často 
stovky kilometrů, pokud potřebují 
něco vyřídit.

Obecně platí, že takové ustanovení 
v nájemní nebo podnájemní smlouvě 
je nezákonné, a tedy právně nevyma-
hatelné. „Mnohem účinnější je upravit 
ve smlouvě lhůtu, ve které je nájemce po-
vinen po skončení nájmu přehlásit svůj 
trvalý pobyt jinam, a to například i pod 
smluvní sankcí. Je dále iluzorní myslet si, 
že úředníci evidence obyvatel zkouma-
jí v rámci přihlášení k trvalému pobytu 
kompletní text smlouvy, to skutečně není 
v našich možnostech. Pokud je smlouva 
platná a účinná, trvalý pobyt přihlásí-
me,“ dodal Jan Vystrčil.   -tz-

Město Jihlava má od 1. 8. 2019 ma-
nažera sociálního začleňování, který 
bude mít zároveň na starosti preven-
ci kriminality ve městě.

Tyto dvě oblasti bude na odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Jih-
lavy zajišťovat Michaela Jelínková, 
která dosud pracovala pod Oblastní 
charitou Jihlava – Diecézní charita 
Brno v projektech předškolního a in-
kluzivního vzdělávání.

„Od vytvoření této nové funkce si sli-
bujeme posílení a zlepšení v oblasti so-
ciálního začleňování v Jihlavě, kde se 
bude manažerka podílet například na 
tvorbě Strategického plánu sociálního 
začleňování. V oblasti prevence krimi-
nality bude mimo jiné spoluvytvářet 
aktualizovaný plán prevence krimina-
lity ve městě a úzce spolupracovat se 
státními a neziskovými organizacemi, 
které se touto problematikou zabývají,“ 
přiblížil náplň práce uvolněný rad-
ní pro sociální oblast Daniel Škarka. 
Pozice je zřízena na dobu určitou, a 
to tří let. -tz-

Město má nového 
manažera

MANAŽER pro sociální začleňování a 
prevenci kriminality  Michaela Jelínko-
vá. Foto: archiv MMJ

Vypovězení koaliční smlouvy ze stra-
ny KDU-ČSL zbylé tři koaliční strany 
(Fórum Jihlava, ODS, Žijeme Jihla-
vou!) respektují, a zároveň deklarují 
svou jednotu a platnost stávající koa-
liční smlouvy, i přes odchod lidovců.

Současně se stávající koalice ostře 
ohrazuje vůči zdůvodnění odchodu 
KDU-ČSL z koalice. Odmítáme tak-
též nařčení z možného poškozování 
zájmů města Jihlavy a jeho obyvatel. 
Fakta ohledně vedení soudního sporu 
dokazují nezbytnost výměny právní 
kanceláře a potvrzují nutnost a správ-
nost přijatých změn v oblasti vodohos-
podářství a řízení města.

Není pravda, že výměnou právního 
zastupování ve sporech o vodohospo-
dářský majetek ohrožují zastupitelé stá-
vající koalice úspěšné získání miliardo-
vého majetku. Stejně tak není pravdivé 
tvrzení, kterým argumentuje zastupitel 
Jaromír Kalina, že pouze jeden magistr 
advokacie, ředitel vodárenské společ-
nosti a on sám dokáží tento majetek 
městu úspěšně vymoci. Mrzí nás, že i 
po důkladných jednáních, přistoupil 
městský výbor KDU-ČSL na neprav-

Vyjádření FORUM Jihlava, ODS a Žijeme Jihlavou 
k vypovězení koaliční smlouvy ze strany KDU-ČSL

divou a hlavně nelogickou argumen-
taci svého předsedy a ukončil tím svou 
participaci na slibně započaté práci pro 
město Jihlavu.

Zmíněné „nepřijatelné výroky někte-
rých představitelů města vůči své stra-
ně a svému předsedovi“ neuznáváme 
jako relevantní důvod ukončení koa-
liční spolupráce. Tyto „nepřijatelné vý-
roky“ byly ze strany vedení města vždy 
reakcí na dezinformace šířené Jaromí-
rem Kalinou veřejným prostorem.

Podstatou celého sporu je výměna 
právní kanceláře, protože se potvrdily 
obavy z netransparentního řízení jak 
vodohospodářského sporu, tak měst-
ské společnosti, oboje pod taktovkou 
Jaromíra Kaliny. Vedení města má zá-
konnou povinnost takovou situaci řešit. 
Neochota Jaromíra Kaliny nastalou si-
tuaci přijmout a řešit nemá poškozovat 
dobré jméno KDU-ČSL, leč se tak děje.

Jaromír Kalina poté, co 25. 6. sám o 
své vůli rezignoval na pozici náměst-
ka primátorky, inicioval koaliční vy-
jednávání s jediným požadavkem, a 
to s požadavkem jeho opětovného 
návratu do funkce. Tedy do funkce, 
kterou mu nikdo nevzal, avšak kterou 
tak s oblibou dává všanc kdykoliv, kdy 
je potřeba vyvinout tlak. Ten samý 
Jaromír Kalina o měsíc později, 48 
hodin poté, co se koalice dohodla na 
podmínkách jeho návratu, rezignuje 
na koaliční smlouvu, a to bez vědomí 
KDU-ČSL.

Je pro nás opravdu obrovským zkla-
máním, že se tímto musíme zabývat 
v době, kdy práce nové koalice zača-
la měnit tvář našeho města, kdy jsme 
připravili projekty, které mohou vrá-
tit naše město mezi města příjemná, 
krásná a bezpečná. Zvedáme dlouho-
leté výzvy a začínáme je konečně ře-
šit: Územní rozvoj, revitalizace sídlišť, 
ekologickou stopu průmyslové zóny a 
tak dále. A při tom všem je jedno téma 
stále tak nedotknutelné, že jeden jedi-
ný člověk svým zvláštním přístupem 
stojí proti tomu, co se daří nyní konat, 
jen proto, že není schopen diskuze ani 
objektivní reflexe osmileté činnosti, 
která bohužel stále nepřinesla podstat-
ný výsledek.

Pro dny nadcházející však nadnáší-
me, že stávající koalice na půdorysu 
Fórum Jihlava, ODS a Žijeme Jihla-
vou! bude usilovat o další pokračová-
ní nastaveného směru, protože to je 
jediné zásadní hledisko pro skutečný 
rozvoj Jihlavy. Koalici bude třeba roz-
šířit, ale o způsobu, jakým se to stane, 
je v tuto chvíli třeba pečlivě diskutovat 
a zvážit, která z možných variant bude 
nejstabilnější a nenaruší již zmiňovaný 
způsob práce na rozvoji města.

karolína koubová, 
primátorka města Jihlavy

petr laštovička, 
náměstek primátorky

vít Zeman, 
náměstek primátorky 

V srpnu bude živo na periferiích 
města. Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky stanovit výjimky z doby noč-
ního klidu nebo noční klid pro určité 
akce zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. Centrum má být plné lidí, kteří 
se baví, a budou se k nám díky tomu rádi 
vracet. Noční život však nesmí rušit míst-
ní obyvatele a jsou způsoby, jak vyjít obě-
ma stranám vstříc,“ uvedla primátorka 
města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí tis-
kových zpráv a Novin jihlavské radnice 
každý měsíc informuje, jaké akce mají 
dobu nočního klidu zkrácenou.

výjimky z doby nočního klidu, 
září 2019:

7. 9. Přijďte na koncert, pomůže-
te (Jihlavský amfiteátr – do 1 hodiny 
ráno)

4. 9. Letní kino na náměstí (Masary-
kovo náměstí – do půlnoci)

7. 9. Pístovská pouť (náves Pístov – 
do půlnoci)

15. 8. – 15. 9. Živé kino Jihlava 2019 
(různé lokality, více na ji-hlava.cz). -tz-

Výjimky z nočního klidu


