
Koaliční krize na radnici skončila. 
Všechny čtyři koaliční strany zastou-
pené ve vedení města Jihlavy – Fó-
rum Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou a 
KDU-ČSL, se dohodly na obnovení 
spolupráce. 

Došlo také ke změnám v kompe-
tencích jednotlivých náměstků, které 
dnes odsouhlasilo městské zastupi-
telstvo.Jaromíra Kalinu (KDU-ČSL) 
nahrazuje na pozici náměstka primá-
torky Martin Laštovička (KDU-Č-
SL). 

Ten byl doposud uvolněným zastu-
pitelem pro obnovu městské památ-
kové rezervace a zodpovídal za tvor-
bu regulačního plánu. 

STRANA 3 Aktuality NJR – PROSINEC 2019

V pátek 27. prosince 2019 bude 
úřad zavřený. Rozhodl tak tajemník 
Magistrátu města Jihlavy Evžen Zá-
mek, který nechce zatěžovat úřed-
níky v jediný pracovní den mezi Vá-
nočními svátky a víkendem, kdy je 
pravděpodobná nízká návštěvnost 
úřadu. 

„Neznamená to však, že zaměstnan-
ci jihlavského magistrátu dostanou den 
volna navíc. Musí si vybrat dovolenou 
nebo jinou formu pracovního volna,“ 
upřesnil Evžen Zámek.

Otevírací doba Magistrátu města 
Jihlavy se bude s výjimkou 27. pro-
since řídit podle pracovních dní, ote-
vřeno tedy bude 30. a 31. prosince.
 -tz-

Město Jihlava má nového 
náměstka primátorky

Novým náměstkem je Ing. arch. Martin Laštovička (KDU-ČSL)

Ing. arch. Martin  
Laštovička (KDU-ČSL)

27. 12. bude  
magistrát zavřený

Stavaři dokončili úpravu křižovatky 
Žižkovy a Rantířovské ulice. Investice 
za necelých 46 milionů, do které spadá 
i výstavba záchytného parkoviště P+R, 
byla dokončena se čtvrtročním před-
stihem.

„Zhotovitel bude za provozu dodělávat 
světelnou signalizaci a osvětlení přechodu, 
ale my už můžeme jezdit. Děkuji všem 
Jihlavákům za trpělivost,“ vzkazuje ná-
městek primátorky pro oblast dopra-
vy Petr Laštovička.

Původně mělo být parkoviště hotové 
již v minulém roce, avšak její původní 
zhotovitel – společnost PSJ a. s., spadla 
do insolvenčního řízení. Novým zho-
tovitelem se po dodatečném výběro-
vém řízení stala společnost EUROVIA 
CS a. s. -tz-

Na ulici Žižkova je hotovo!

1. prosince 2019
Masarykovo náměstí

ŽELEZNÁ NEDĚLE

První adventní neděle bude zpěvná. 
Zpívat budou nejen vystupují a ná-
vštěvníci, ale i celá radnice. Společně se 
členy vedení města se na pódiu objeví i 
celá plejáda úředníků. 

Strom je letos z Těmic

Ozdoba náměstí. Vánoční strom letos přijel až z pelhřimovského okresu. Městu jej 
daroval soukromník z Těmic u Kamenice, kterému téměř patnáctimetrový smrk ničil 
základy domu. Přesun stromu vyšel na 98 tisíc, většinu nákladů pokryla jen doprava a 
zajištění stromu při převozu. Strom bude letos zdobit nové osvětlení s motivem vloček. 
 Foto: archiv MMJ

Nyní do jeho kompetence spadá 
majetkový odbor. Po sloučení s od-
borem správy realit jde o největší 
odbor magistrátu s největším množ-
stvím úkolů a s největším objemem 
spravovaných věcí a majetku.

„Členové KDU-ČSL přistupují k 
podpisu koaliční smlouvy, ke které spo-

lečně přisedneme příští týden,“ vyjád-
řila při zasedání zastupitelstva pri-
mátorka města Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava).

Náměstek primátorky Petr Lašto-
vička (ODS) bude mít dle koalič-
ních dohod a dnešním schválením 
zastupitelů ve své gesci kromě odbo-
ru dopravy a odboru rozvoje města 
také odbor informatiky a náměstek 
Vít Zeman (Žijeme Jihlavou) bude 
mít po změnách ve své kompetenci 
nový útvar městského architekta a 
odbor životního prostředí. 

Kompetence primátorky Jihlavy 
Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) 
se nezměnily. -tz-

Ke konci tohoto roku končí spo-
lečný projekt statutárního města 
Jihlavy a společnosti Parola – No-
viny jihlavské radnice, které vy-
cházely plných 25 let. 

Nahradí je dva nové měsíčníky 
- městský zpravodaj Ježkovy oči a 
Jihlavské noviny, které bude vydá-
vat Parola.

Od nového roku se tedy statu-
tární město Jihlava stane vydava-
telem. 

Nový městský zpravodaj Ježkovy 
oči začne vycházet od ledna. 

„Největší novinkou bude hlavní 
článek, který určí tematické zamě-
ření novin a rozebere problematiku 
dopodrobna i s fotografiemi. 

Město dělá spoustu zajímavých 
věcí, proto nebudou chybět ani rub-
riky zaměřené na oblasti týkající 
se jednotlivých odborů i projektů. 
Samozřejmostí jsou také rozhovo-

Od ledna dva nové měsíčníky  
Ježkovy oči a Jihlavské noviny

ry nebo kulturní přehled,“ uvedla 
Aneta Hrdličková, redaktorka Jež-
kových očí.

Nový městský zpravodaj bude 
vycházet měsíčně, vždy v první 
pondělí. Ježkovy oči budou vychá-
zet bez inzerce s novou grafikou, a 
to na 20 stranách. 

Název novin vybrali členové 
Rady města Jihlavy na základě ná-
vrhů zaslaných v anketě pro veřej-
nost.

Společnost Parola bude pokra-
čovat s vydáváním měsíčníku, kte-
rý ponese název Jihlavské noviny. 

Přinesou nový obsah nezávislý 
na radnici. Občané města tak bu-
dou do schránek dostávat zdarma 
dvoje tiskoviny. -tz-

ÚPRAVA křižovatky Žižkovy a Rantířovské ulice, do které spadá i výstavba záchytného parkoviště P+R, byla dokončena se 
čtvrtročním předstihem. Foto: archiv MMJ


