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Obraťte se na bezplatnou 
linku Chytré recyklace nebo 
navštivte náš web, kde 
najdete celou řadu informa-
cí o třídění a recyklaci vy-
sloužilých elektrozařízení.
Rádi vám poradíme, kam 
staré spotřebiče odevzdat, 
nebo objednáme jejich 
bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz
800 976 679

My vám pomůžeme!

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KETOPOINTU VYSOČINA
6. 9. 2021, 14.00 HOD.
• ochutnávka dietních jídel
• široký výběr produktů na hubnutí
• výživové poradenství

U Rendlíku 1906,  393 01 Pelhřimov�

Na majetkovém odboru už 
je na hraně zvládání řídicích, 
ekonomických a dalších proce-
sů, říká tajemník jihlavského 
magistrátu Evžen Zámek. 
� Pavel Bajer

Proč vznikne na magistrátu nový 
odbor technických služeb?

Od začátku tohoto roku převza-
lo město vodohospodářský maje-
tek. Protože přípravy v loňském roce 
na tento náročný krok byly rychlé a 
hektické, přistoupili jsme na úřadu v 
tu dobu k nejefektivnějšímu řešení v 
podobě posílení a sloučení odděle-
ní vodohospodářského a oddělení 
správy podzemí. To byl základ tech-
niků pro správu vodohospodářské 
infrastruktury (VHI). 

Přibylo vám tedy více práce? 
Ano. Letošní zkušenosti ukázaly, 

že rozsah práce je mnohem větší než 

Magistrát zřídí odbor technických služeb

jsme očekávali. Proto po posouzení 
různých variant rada města rozhod-
la na základě mého návrhu o vzni-
ku tohoto nového odboru. Enorm-
ní nárůst práce ohledně VHI vedl k 
tomu, že už je na hraně zvládání řídí-
cích, ekonomických a dalších proce-
sů v tak velkém celku, kterým nyní je 
majetkový odbor.

Co se tedy mění a od kdy?
Vznikne samostatný odbor se dvě-

ma odděleními - oddělením vodní-
ho hospodářství a oddělením tech-
nické správy. Mimo to bude přímo 
podřízený vedoucímu odboru jeden 
ekonom. Oddělení vodního hos-
podářství se nebude starat pouze o 
VHI, ale také o vodní toky a rybníky 
ve správě města. Oddělení technic-
ké správy se bude, kromě technické 
podpory ve vodohospodářské oblas-
ti, zabývat správou podzemí města a 
důlními památkami; nově také pra-
cemi na hornickém skanzenu. Účin-
nost změny je od 1. 1. 2022. 

Kde bude nový odbor sídlit?
Zaměstnanci, kterých se změna 

týká, sídlí převážně v Čajkovského 
ulici v budovách bývalého odboru 
správy realit. Je tedy nejpraktičtější, 
aby zůstali tam, kde jsou. Čas ukáže, 
zda to bude vhodné řešení i v delším 
výhledu. 

Můžete být konkrétnější?
Aktuálně pracujeme na opravách 

prostor v budově Hluboká 3 a při-
pravujeme stavební úpravy v budově 
Hluboká 8. S tím souvisí další připra-
vované přesuny pracovišť, kam cho-
dí nejvíc klientů, blíže ke vchodu a k 
hlavní pokladně. Do rozložení pra-
covišť magistrátu mohou v budouc-
nu zasáhnout různé vlivy, například 
nové řešení stavebních úřadů ve stá-
tě, takže další přesuny nelze vylou-
čit, ale ani konkrétně dlouhodobě 
plánovat.

Co si od nového odboru slibuje-
te?

V budoucnu by se mohly do odbo-
ru technických služeb přesunout 
další technické činnosti, které úřad 
zajišťuje. S tím však vyčkáme až 
po personální stabilizaci odboru a 
dosažení standardního chodu prací 
na správě VHI, přípravě a plánování 
investic a oprav v této oblasti. Jedná 
se o aktivity v rozsahu desítek až sto-
vek milionů korun ročně, nechceme 
to tedy podcenit. 

V neděli 5. září
za sportem
na Vodní ráj

Město na první zářiový víkend při-
chystalo Jihlavskou sportovní nedě-
li. „V době pandemie ubylo organizo-
vaných sportovců, děti zpohodlněly a 
my si myslíme, že organizovaný sport 
je velmi důležitý. Prioritní je, aby měly 
kvalitní tělesnou výchovu ve škole a pak 
aby byly v nějakém organizovaném 
sportu,“ sdělil náměstek primátorky 
Petr Ryška (ODS). Náměstek proto 
inicioval na neděli 5. září Jihlavskou 
sportovní neděli, která se uskuteční 
na Vodním ráji. 

„Pozvali jsme tam asi dvě desítky 
jihlavských sportovních subjektů, kte-
ré chtějí ukázat šíři své činnosti. Děti i 
dospělí si budou moci vyzkoušet sporty 
a něco se dozvědět o jednotlivých klu-
bech.“ 

Město si od sportovní neděle slibu-
je další zájemce o sport nebo je ale-
spoň přitáhne k pohybové aktivitě. 
„Opravdu si myslíme, že kondice náro-
da i Jihlaváků je hrozně důležitá,“ řekl 
Ryška. 

Akce se koná v neděli 5. září od 9 
do 13 hod. na Vodním ráji. Vstup je 
zdarma.  -pk-

Avšak nebude znamenat zřízení 
nového odboru nárůst pracovníků?

Organizační změnou vznikla dvě 
nová místa. 

Kdo bude vedoucím nového odbo-
ru?

Vyhlásil jsem výběrové řízení. Aktu-
álně tedy zájemci mohou podávat při-
hlášky. Budu rád, když bude uchaze-
čů více a budeme mít možnost vybrat 
vhodného manažera pro tuto funkci. 
Vedoucí odborů jsou klíčovými osob-
nostmi pro chod města, magistrátu a 
fungování jeho služeb lidem.

Vznikne samostatný 
odbor se dvěma

odděleními - oddělením 
vodního hospodářství 
a oddělením technické 

správy.


