
Město vyjádřilo solidaritu
Město Jihlava vyjadřuje solidaritu 

s obyvateli čínského města Wuhan 
zasaženého koronavirem. S jedenác-
timilionovým městem dříve Jihlava 
spolupracovala, ale není jeho part-

nerským městem, přesto s obyvate-
li celé oblasti soucítí. Čína nařídila 
kvůli šířící se nákaze částečné uza-
vření dalších měst, v izolaci je už více 
než 50 milionů lidí. -lm-

Jihlavská historická konference
Koncem ledna přivítala Jihlava 

přední české historiky a badatele. V 
gotickém sále jihlavské radnice se 
uskutečnila konference Iglavia histo-
rica - exempla trahunt. Při příležitos-
ti konference byl vystaven originál 
latinské listiny stavebního řádu a fak-
simile Gelnhausenova kodexu.

Konference byla rozdělena do 
dvou bloků, dopoledne čekaly účast-
níky přednášky a diskuse o historii a 
archeologii především s důrazem na 

13. století a jihlavský stavební řád. 
Odpoledne patřilo architektům a 

památkářům a diskuzím o tom, jak 
současný ráz města ovlivnil středověk. 

V Muzeu Vysočiny se uskutečni-
la vernisáž výstavy věnované 100. 
výročí narození významného české-
ho historika, archiváře a kodikologa 
Františka Hoffmana a v podvečer se 
uskutečnila přednáška pro veřejnost 
o novinkách v historickém bádání o 
povaze 13. století. -lm-

Prevence kriminality
Rada města schválila program pro 

přidělování dotací na akce a aktivity, 
které by měly pomáhat k předcháze-
ní páchání trestné činnosti v Jihlavě. 
Do programu město uvolnilo až 250 
tisíc korun.

„Předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu města na podporu tohoto 
programu na rok 2020 je 250.000 Kč. 
Žadatel podle programu může žádat v 
maximální výši 100% celkových uzna-
telných nákladů projektu, a maximál-
ní výši 50.000 Kč,“ vysvětlil Daniel 
Škarka, uvolněný radní města Jihlavy 
pro sociální oblast. -lm-

Dva jihlavští policisté šestatřicetiletý Radan Hradecký a čtyřiadvacetiletý 
Marek Veleba 29. prosince v ranních hodinách evakuovali 12 lidí ohrožených 
požárem na ubytovně ve Fritzově ulici. Statečný čin policistů odměnil šéf poli-
cistů na Vysočině Miloš Trojánek skleněnou plaketou za statečnost. -lm-

Plaketa za statečnost policistům
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Radan Hradecký Marek Veleba

V roce 2020 se poplatek za svoz odpadu v Jihlavě nemění, o pět korun se 
však zvyšuje výše úlevy pro Jihlavany zapojené do Programu zodpovědného 
nakládání s odpady. Kdo poctivě třídí, platí za svoz odpadu 580 korun. Kdo 
netřídí, platí o sto korun více. -lm-

Poplatek za svoz odpadu

Objednávkový systém Webcall 
nově obsahuje i ekonomický odbor 
a živnostenský úřad.

Jihlavská radnice aktualizovala 
objednávkový systém Webcall. Nově 
si budou Jihlavané moci zamluvit 
termín návštěvy radnice také na eko-

nomickém odboru a živnostenském 
úřadu. Zaregistrovat si přesný datum 
a čas bylo dosud možné na odboru 
dopravy a občankách i pasech správ-
ního odboru, na který se nyní lze 
nově objednat také ohledně změn v 
trvalém pobytu.  -lm-

Objednávkový systém Webcall

Z redakční pošty Praktické informace

Zdravím Jihlavské noviny a přeji nejen v novém roce 2020, ale i v dalších 
letech pevné zdraví a mnoho úspěchů. 

Souhlasím s názorem, že se oživení jihlavského náměstí o letošních Váno-
cích opravdu povedlo. Mně se ze všeho nejvíce líbila česká vlajka na střeše 
rohového domu Komenského ulice (ať už to byl nápad soukromníka, radni-
ce, modrých, rudých, žlutých nebo duhových)! Miroslav Štěbeták 

V redakční poště nám občas skončí i informace, které se mohou hodit každé-
mu. S některými se s vámi podělíme.

Jaká je doba platnosti lékařských předpisů? 
Od 1. ledna platí nová vyhláška: 
� Jeden den platí recept vystavený od zubaře. Na něj si léky musíte vyzved-

nout nejdéle do konce dalšího dne.
� 14 kalendářních dnů platí ostatní recepty. Předepisující lékař může vydat 

recept, platící nejdéle 1 rok.
� 6 měsíců platí opakovací recept, tedy recept s předepsaným léčivým pří-

pravkem, jehož výdej se má několikrát opakovat.
Pokud by nebyl v lékárně k dispozici, může farmaceut prodloužit dobu o 14 

kalendářních dnů.

Pro nový řidičák se raději objednejte
Kvůli velkému zájmu o vystavení nového řidičského průkazu se mohou na 

odboru dopravy magistrátu nárazově tvořit fronty. Odhaduje se, že jen v Jihlavě 
může mít neplatný řidičský průkaz až 1600 lidí.

 V Jihlavě si lze vyzvednout řidičské průkazy v průměru do 14 dnů. Obnovení 
průkazu, kterému vypršela platnost, je zdarma. Rychlejší je zpoplatněno (700 
korun do pěti dnů). 

Nechcete čekat: Objednání je možné na internetových stránkách města Jihla-
vy. -lm-

Petr Honsa z Jihlavy se na nás obrá-
til s dotazem na neosvětlený přechod 
na ulici Rantířovská a na zastáv-
ky MHD. Otázky poslal i na odbor 
dopravy magistrátu, který se k dota-
zům vyjádřil. Věříme, že odpovědi 
zajímají také další naše čtenáře.  

Z pohledu bezpečnosti v silnič-
ním provozu mi není jasné, proč 
nefunguje osvětlení přechodu pro 
chodce na ulici Rantířovská, pří-
mo u sídla SML? 

Podle slov Karla Trojana, vedou-
cího oddělení komunálních služeb 
odboru dopravy magistrátu osvět-
lení přechodu pro chodce bylo zří-
zeno současně s rekonstrukcí obou 
zastávek a bezbariérovými úpravami 
přilehlých chodníků v roce 2018. V 
rámci kolaudačního řízení ovšem 
vyšlo najevo, že osvětlení přecho-
du nesplňuje normové požadavky v 
otázce intenzity osvětlení navazují-
cích úseků ul. Rantířovská (100 m 
na každou stranu od přechodu). 

Na tuto skutečnost, bohužel, pou-
kázaly dotčené orgány státní sprá-
vy až v rámci kolaudačního řízení a 
nikoli v době, kdy se stavba připra-
vovala (2016-2017).

V současné době probíhají projekč-
ní práce na novém veřejném osvětle-
ní v ul. Rantířovská (v úseku od kři-
žovatky s ul. Žižkova po křižovatku s 
ul. Lipová), které osvětlí jak vozovku, 
tak přilehlý chodník (stávající veřejné 
osvětlení osvětluje pouze chodník a 
nikoli vozovku a zastávky MHD). 

„Předpokládáme, že vlastní stavba 
by měla proběhnout v druhé polovi-
ně letošního roku. Teprve poté bude 
moci být uvedeno osvětlení přechodu 
do provozu. 

Za způsobené komplikace se 
omlouváme, a jak vyplývá z výše uve-
deného, pracujeme na nápravě situa-
ce,“ vysvětlil Karel Trojan.

Po dobudování zastávek MHD 
v průmyslové zóně(i jinde v Jihla-
vě) registruji rozdílné provedení 
jejich zastřešení. Kdo a na zákla-
dě čeho rozhodl, že např. přístřeš-
ky na zastávkách u spol. ENVIRO-
POL, SWOBODA, GLOBAL, 
KOSYKA, EBERHARD v průmys-
lové zóně, nemají boční ochranné 
prvky? Doporučuji vyzkoušet si, 
jak „příjemné“ je čekání ve větru, 
dešti a sněhu na těchto zastávkách 
MHD.

„Pokud to prostorové podmínky 
umožňují, zřizují se zastávkové pří-
střešky s bočními stěnami buď v plné 
šířce a nebo alespoň zkrácené. Pokud 
to prostorové možnosti neumožňu-
jí (např. souběžně vedená cyklostez-
ka u zastávky Swoboda-stamping , S. 
K. Neumanna,…, opěrná zeď nebo 
svah např. zastávky Znojemská ul. 
a Brtnická ul.,…) tak se zastávkové 
přístřešky zřizují bez bočních stěn, 
aby nebránily v průchodu a v průjez-
du techniky při zimní údržbě,“ řekl 
Karel Trojan, vedoucí oddělení 
komunálních služeb odbor dopra-
vy magistrátu. -lm-

Vlajka nad náměstím  
poutá pozornost

NÁŠ ČTENÁŘ Miroslav Štěbeták nám poslal fotografii Masarykova náměstí, 
nad kterým vlaje vlajka.  Foto: Miroslav Štěbeták

Nefungující osvětlení přechodu


