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Ministr pro místní rozvoj Cyril 
Svoboda v dubnu na pozvání pri-
mátora Jaroslava Vymazala navští-
vil Jihlavu. Ministr přijel oznámit 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
přebudování bývalé vojenské uby-
tovny na Vrchlického ulici pro po-
třeby magistrátu. 

Armádní objekt získalo do majet-
ku město, následně požádalo minis-
terstvo o dotaci na rekonstrukci, po 
které se do budovy přesune magis-
trátní odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví. Ten nyní sídlí na Tolsté-
ho ulici v budově, která je v majetku 
státu. 

„Konkrétní částku nemohu sdělit, 
protože ještě není defi nitivně schvále-
na. Raději podpořím méně projektů 
větší částkou, se kterou má smysl něja-
ký projekt zahajovat, než abych urazil 
všechny žadatele malými částkami, se 
kterými nebudou schopni nic podnik-
nout,“ naznačil svoje úmysly během 
návštěvy ministr Svoboda. 

U objektu je nutné řešit parkoviš-

Vojenská ubytovna bude sloužit
odboru sociálních věcí

tě, výtah a bezbariérový vchod pro 
imobilní klienty úřadu, schodiště, 
dvoupatrové budově přibude kvů-
li vyšší kapacitě ještě jedno podla-
ží, nezbytná bude výměna starých 
oken a vybudování sítí a kotelny. 
Rekonstrukce by měla začít ještě 
letos, odbor má být přestěhovaný a 
provozuschopný nejpozději do kon-
ce roku 2010. 

„Z návštěvy ministra Svobody má-
me dobrý dojem, proměnu armádního 
objektu na zařízení, které bude slou-
žit veřejnosti, považuje za přínosnou. 
Už fakt, že si ministr našel čas na pro-
hlídku objektu, svědčí o tom, že se o 
projekt opravdu zajímá a hodlá ho 
podpořit,“ vyhodnotil bleskovou, ale 
významnou ministerskou návštěvu 
v Jihlavě primátor Jaroslav Vymazal. 
„Náklady rekonstrukce odhadujeme 
na 40 milionů korun, ale předpoklá-
dám, že výběrové řízení cenu sníží,“ 
dodal primátor Vymazal.            -lm-

NA POZVÁNÍ primátora Jaroslava Vymazala navštívil Jihlavu ministr Cyril 
Svoboda (vpravo). Jeho cílem byla prohlídka bývalé vojenské ubytovny na Vrch-
lického ulici, která v budoucnu bude sloužit odboru sociálních věcí magistrátu.
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Služby města Jihlavy (SMJ) otevře-
ly brány  tržnice za Snahou. Zaháje-
ní provozu začalo počátkem dubna a 
uzavře se po Památce zesnulých přes-
ně 3. 11. 2009.

Počet prodejních míst na tržnici je 
10 pultů. „Zájem trhovců o prodejní 
místa úzce souvisí také s aktuálním po-
časím. Prodávaný sortiment se týká ze-
jména hospodářských přebytků. Jedná 
se o ovoce, zeleninu a sazenice, jejichž 
prodej převažuje zvláště v jarním obdo-
bí,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin 
Málek.

Zázemí tržnice tvoří areál, který je 
oplocen a na noc se zamyká. K dis-
pozici jsou pánské a dámské toalety. 
Je zde také umývárna pro prodávají-
cí, ale i tekoucí voda pro nakupující a 
prodávající, kde je možnost si oplách-
nout zakoupené zboží.

Dalším zázemím je i kancelář správ-
ce tržnice, která je vybavena například 

Zahájení provozu tržnice
kontrolní váhou na převážení koupe-
ného zboží. Trhovci mají u pultů také 
od SMJ slunečníky a je zde umístěný 
kontejner na komunální odpad.

Provoz tržnice byl zahájen 1. 7. 2007 
a ukončen by měl být k 31. 12. 2010.

Vedení jihlavské radnice také pů-
vodně uvažovalo, že po zániku tržiště 
v Benešově ulici osadí kamenné pro-
dejní stoly do sousední Věžní ulice. 
Na nich se měla prodávat zelenina a 
ovoce. Od tohoto záměru poté ustou-
pilo a otázka vybudování nové tržni-
ce je zatím otevřená, i když se rýsují 
možnosti na Masarykově náměstí v 
Jihlavě.

„Co se týká prodejců u Prioru, tak v 
určité části prodej povoluje OD Prior. 
Pokud se prodává na ploše náměstí, mě-
lo by být povolení od magistrátu města 
Jihlavy, ale ten by určitě odkázal prodej-
ce na městskou tržnici,“ řekl Málek.

Provoz na tržnici za Snahou a mož-

V rámci chovatelské přehlídky tro-
fejí, pořádané odborem životního 
prostředí magistrátu města Jihlavy, 
bude slavnostně odhalen a vysvěcen 
pomníček sv. Huberta v lese  města  
na vrchu Rudný.

Pomníček je umístěn v místě, kte-
ré je v lesnických mapách nazýváno 
„U sv. Huberta“, a dříve zde stával 
dřevěný kříž se stříškou a obrazem 
patrona myslivců sv. Hubertem. O 
původu původního pomníčku se 
nám doposud nepodařilo zjistit žád-
né podrobnosti. Zbytek původního 
kříže je uložen na Správě městských 
lesů Jihlava. 

Obnovu pomníčku iniciovali pra-
covníci Státní správy lesů a myslivos-
ti magistrátu města Jihlavy. Nový po-
mníček sv. Huberta věnovala městu 
Jihlava Hospitální nadace Františka 
Antonína hraběte Sporcka v Kuksu, 
kterou podporují členové Řádu sv. 

Odhalení pomníčku sv. Huberta
Huberta. Řezbu sv. Huberta s jele-
nem, která je osazena do mohutného 
dubového kmene, vytvořil pan Karel 
Hurdálek z Hronova. 

Nový pomníček bude slavnostně 
odhalen dne 5. května 2009 v 10 ho-
din a bude umístěn v lese u lesní sil-
ničky, která vede od zastávky měst-
ské hromadné dopravy „U Lyžaře“ 
východním směrem ke sjezdovce. 
Slavnostní odhalení provedou pri-
mátor města Jihlavy, velmistr Řádu 
sv. Huberta a ředitel městských lesů. 
Vysvěcení pomníčku se ujal svatoja-
kubský pan farář Petr Ivan Božík, O. 
Praem. K slavnostní atmosféře ce-
lé akce jistě přispějí lovecké fanfáry 
v podání Loveckého tria Jihlava. 

K odhalení a vysvěcení pomníčku 
srdečně zveme všechny myslivce, 
přátele myslivosti a širokou veřej-
nost.                                                      lm-

nosti prodeje i jiných druhů zboží 
doplňují SMJ také každoročním po-
řádáním trhů a jarmarků, které jsou 
kolikrát záměrně spojeny s různými 
kulturními akcemi v Jihlavě (Havířský 
průvod, Dny evropského dědictví, 
Vánoce na Masarykově náměstí atd.)

Letošní první jarmark se konal 17. 
4. 2009 a nesl název Aprílový. Trh ře-
meslné výroby s kulturními vystou-
peními v režii SMJ je na programu 7. 
5. 2009. 

 
Tržnice na ulici Mrštíkova (za 

Snahou):
Zahájení provozu:   1. 4. 2009
Ukončení provozu: 3. 11. 2009
Provozní doba:
pondělí – pátek: 
6.00 – 17.00 hodin
sobota: 6.00 – 12.00 hodin
neděle – zavřeno                           -lm-

(Dokončení ze str. 1)
Připomeňme si některá tolik 

diskutovaná problémová řešení - 
svedení Okružní do jednoho pru-
hu, propojení Březinek, napo-
jení výjezdu parkoviště u ZOO, 
otevření City Parku. Dostává se 
opravdu k veřejnosti dodatečné 
hodnocení provedených opatře-
ní?

Provedená opatření na Okruž-
ní ulici výrazně zvýšila bezpečnost 
účastníků silničního provozu a při-
spěla k rozšíření potřebného počtu 
parkovacích stání. Propojení Březi-
nek nepotvrdilo obavy ze zvýšené-
ho provozu, spíše naopak, v někte-
rých místech se intenzita provozu 
snížila.

Možnost výjezdu z parkoviště od 
ZOO na Brněnskou ulici byla dis-
kutována a řešena na konferenci 
studentů v loňském roce. Zde pre-
zentované úpravy byly řešeny vel-
kým stavebním zásahem do okolí a 

předběžné náklady dosahovaly ně-
kolika desítek milionů korun. Ani 
obavy z napojení City Parku před 
Brněnským mostem se nepotvrdily 
v rozsahu, jak někteří předpovídali. 
Je samozřejmé, že v dopravní špič-
ce se drobné problémy vyskytují, 
ale ty jsou i na jiných místech.  Ani 
po provedení nejlepších dopravních 
opatření  se v dopravní špičce  pro-
blémům nevyhneme.

Co dál a jak lépe? Na co se mů-
žeme v Jihlavě těšit?

V současné době za největší pro-
blém dopravy stejně jako nedávno 
provedený sociologický průzkum 
považujeme parkování. Ale zde se 
již rýsují některá řešení. Zastupitel-
stvo města schválilo záměr  výstavby 
parkovacího domu za BILLOU pro 
cca 250 automobilů, připravovaná 
výstavba tréninkové  zimní sportov-
ní haly v sobě zahrnuje jedno pod-
laží parkovacích stání v počtu cca 
70 stání, provizorní parkovací stání 
by měla vzniknout po odstranění 
zchátralých objektů mezi ulicemi 
Žižkova, Fibichova a Okružní. Další 
veřejné parkoviště vybuduje společ-
nost CORBADA u ulice Srázné.

Dále město připravuje řadu pro-
jektů  na revitalizace sídlišť, které 
vedle řešení mobiliáře, dětských 
koutků, zeleně a chodníků budou 
řešit i rozšíření parkovacích ploch.

Velký přínos pro parkování v Jihla-
vě bude mít  i realizace parkovacího 
objektu v areálu nemocnice, který 
připravuje kraj.

Město  má dále připraveno nebo 
připravuje řadu dalších opatření v 
dopravě. Je to bezbariérová úprava 
zastávek MHD, preference MHD 
při průjezdu světelně řízenou kři-
žovatkou, úpravy povrchů někte-
rých komunikací, úpravy přechodů 
i úpravy některých křižovatek. 

Opatření v dopravě jsou velmi fi -
nančně náročná, a tak budou re-
alizována postupně dle možností 
městského rozpočtu.                    -lm-

J. Kodet: Dopravní úpravy jsou ...


