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Město Jihlava má k 31. 3. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 587 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci březnu 2010

 Největší jihlavská křižovatka - 
ulice Hradební a Znojemská - by-
la částečně rekonstruována. Město 
vyměnilo dva výložníky a doplnilo 
směrové signály (zelená šipka dole-
va na černém poli - řidiči nedávají 
přednost protijedoucím vozidlům), 
využilo přitom nejmodernější tech-
nologie. 

 Smyslem této úpravy bylo odvá-
dět tranzitní dopravu z Hradební 
ulice (ve směru od Brna) na Zno-
jemskou ulici (směr Znojmo) a dá-
le na obchvat města. Montáž začala 
13. dubna, do konce měsíce byly 
nové semafory plně v provozu. 

 Po otevření nové části obchva-
tu města byl Krajskou hygienickou 
stanicí nařízen odklon tranzitní do-
pravy z centra Jihlavy. „Nové směro-
vé dopravní značení zabrání vjezdu 
nákladní dopravy do centra města, 
především do ulic Dvořákova a Jirás-
kova. Toto bude mít význam přede-
vším při nehodách na dálnici D1, kdy 
je doprava přesměrovaná přes Jihlavu. 
Kamiony projedou jen částí města,“ 
uvedl Hynek Schimmer z odboru 
dopravy magistrátu města Jihlavy.

 Montáž semaforů výrazně neo-
mezila provoz na křižovatce. Po do-
bu instalace  provoz řídily náhradní 

Semafory napomohou centru

mobilní semafory, asistence policie 
byla nutná jen po dobu přepojení 
na nové zařízení. 

 Semafory s LED diodami (sou-
časný trend použitých svítidel) by-
ly uchyceny na dvou nových výlož-
nících (sloupech). Náklady budou 
1,5 milionu korun bez DPH. Další 
úpravy této největší křižovatky ve 

městě jsou plánovány v roce 2011 v 
rámci projektu preference městské 
hromadné dopravy, kde bude křižo-
vatka mimo jiné doplněna indukč-
ními smyčkami ve vozovce (systém 
vyhodnocující přítomnost vozidel),  
pomocí kterých bude křižovatka 
pružně reagovat na dopravní špičky.

 -lm-

ÚPRA VY NA SEMAFORECH nejrušnější jihlavské křižovatky u City Parku bu-
dou odvádět tranzitní dopravu mimo střed města.           Foto: Lubomír Maštera

  Město Jihlava řeší problémy na no-
vém hřišti a sportovišti Na Dolině. 
Jen několik dní po otevření nového 
zařízení se zde objevily problémy s 
vandalstvím, vulgárním chováním či 
dokonce fyzickým napadáním. Na 
základě mnoha stížností na problém 
upozornil I. náměstek primátora Ra-
dek Vovsík. 

 Prvním opatřením je zavedení pra-
videlného dohledu městské policie. 
„Jde o okamžité, ale pouze krátkodobé 
opatření, strážníci sem nemohou po ho-

Hřiště Na Dolině pod dohledem kamery

Radní schválili výsledek výbě-
rového řízení na dodavatele stavby 
nové mateřské školy pro sto dětí na 
Demlově ulici. Nejnižší cenu - 18,7 
milionu korun - nabídla společnost 
JMA. „Cena je asi o pět milionů nižší, 
než jsme čekali. S kvalitou práce toho-
to dodavatele máme dobrou zkušenost 
z rekonstrukce budovy MŠ na Mahe-
nově ulici,“ uvedl k výsledku primá-
tor Jaroslav Vymazal. K rozhodnutí 
rady ještě běží odvolací lhůty, poté 
může dodavatel začít pracovat, aby 
školka byla k 1. září připravena k 
provozu. 

Policie České republiky spustila 
projekt s názvem Poznej svého poli-
cistu. Na policejním webu si může-
te zjistit, který policista nebo poli-
cistka dohlíží ve vaší ulici nebo části 
města. Se svými policisty se můžete 
„seznámit“ na adrese Územního od-
boru Jihlava htt p://www.policie.cz/
clanek/uzemni-odbor-jihlava.aspx, 
kde najdete odkazy na obvodní od-
dělení Jihlavy, Polné, Třeště a Telče 
a dopravní inspektorát v Jihlavě. Cí-
lem projektu je vystoupení policistů 
z anonymity a představení občanovi 
a veřejnosti místně příslušného po-
licisty, který bude řešit jejich problé-
my.                                                        -lm-

dině dojíždět celou sezónu. Hledáme tr-
valá opatření,“ vysvětlil Radek Vovsík. 
K řešení problému proto svolal od-
borníky, z jejichž setkání vzešly první 
návrhy.

 Jedním z nich je umístění kamery, 
která bude hřiště monitorovat. „Nejde 
jen o dohled nad chováním návštěvníků 
během dne, ale také o dohled nad ma-
jetkem města v nočních hodinách, kdy 
se vandalové mohou pokoušet zařízení 
ničit,“ upozornil náměstek primátora 
Radek Vovsík na opatření, které má 

chránit nově vybudované zařízení za 
bezmála 10 milionů korun. Náklady 
na novou kameru a její zprovoznění 
budou asi 150 tisíc korun.

 Druhým opatřením je vytvoření 
funkce terénního pracovníka, který by 
na pořádek nejen na tomto hřišti do-
hlížel. Taková funkce ale může vznik-
nout nejdříve za rok, než bude zajiš-
těno fi nancování a další organizační 
záležitosti. V dohledné době by zde ale 
mohl začít za pomoci úřadu práce pů-
sobit dočasný správce. „Víme o člověku, 

který by pro tuto funkci byl vhodný,“ do-
plnil I. náměstek primátora. 

 O defi nitivní podobě navržených 
opatření bude rozhodovat vedení 
města. Schůzky se účastnili zástupci 
škol, romských sdružení, městské po-
licie, charity, Magistrátu města Jihlavy 
a zástupci vedení města.                   -lm-

 Městští zastupitelé na svém dubnovém jednání roz-
hodli o udělení Ceny města Jihlavy Janu Novákovi a 
manželům Poukarovým.

 Na odbor školství, kultury a tělovýchovy magistrátu 
bylo doručeno celkem šest návrhů na udělení Ceny měs-
ta Jihlavy a Ceny Rady města. Rada města projednala 
předložené návrhy na udělení Ceny města Jihlavy a na-
vrhla jména ke schválení zastupitelstvu města.

 Jan Novák a Česká numismatická společnost, po-
bočka v Jihlavě

 Cena města Jihlavy za dlouholetou práci v oblasti nu-
mismatiky u příležitosti 40 let trvání.

 Pobočka Česká numismatická společnost (ČNS) v Jih-
lavě zaznamenala koncem r. 2009 čtyřicet let své činnos-
ti. Soustřeďuje sběratele nejen z jihlavského regionu, ale 
i z ostatních okresů kraje Vysočina, kterým napomáhá 
k rozšiřování jejich numismatických sbírek, a to zajišťo-
váním nově vydávaných mincí Českou národní bankou 
Praha nebo příležitostných medailí vydávaných jednotli-
vými pobočkami v rámci republiky. 

Významnou činností je konání numismatických aukcí 
na jaře a na podzim, kterých se zúčastňují i členové ČNS 
z celé republiky. Jejich prostřednictvím je tak přiblíženo 
i město Jihlava. V květnu letošního roku to již bude 76. 
aukce.

 Manželé Poukarovi a Společenství za zřízení po-
mníku Gustava Mahlera v Jihlavě

 Cena města Jihlavy za nezištnou a dlouhodobou práci 
na zviditelnění osoby a díla hudebního skladatele Gusta-
va Mahlera, jejímž cílem je vybudování pomníku Gusta-
va Mahlera v Jihlavě.

 19. dubna 2004 bylo založeno občanské sdružení Spo-
lečenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihla-
vě, jehož cílem bylo vybudování sochy Gustava Mahle-
ra. Toto sdružení se snažilo o zviditelňování hudebního 
skladatele Gustava Mahlera, který prožil své mládí v Jih-
lavě, což mělo silný vliv na jeho tvorbu. 

 Proto zaměřilo občanské sdružení své síly na vybudo-
vání pomníku Gustava Mahlera, který bude odhalen v ro-
ce 2010 při příležitosti 150. výročí skladatelova narození 
v nově budovaném parku Gustava Mahlera. Se žádostí o 
vytvoření pomníku se sdružení obrátilo na významného 
českého sochaře prof. Jana Koblasu, který vytvořil návrh 
spočívající v použití základních přírodních prvků, kame-
nu, vody a rostlin. 

 Po podzimních komunálních volbách v roce 2006 vza-
lo nové vedení města myšlenku zřídit tomuto velikáno-
vi pomník za svou a od této doby se realizace pomníku, 
včetně vybudování parku Gustava Mahlera, kde bude so-
cha umístěna a v roce 2010 slavnostně odhalena, značně 
urychlila.            (Z podkladů magistrátu připravil -lm-)

Udělení Ceny města Jihlavy


