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Jihlava má třicet nových bezbarié-
rových zastávek. Přebudovaná nástu-
piště umožňují snazší nastupování a 
vystupování všem účastníkům měst-
ské hromadné dopravy, zejména pak 
imobilním osobám a rodičům s ko-
čárky. 

Nově instalované naváděcí ob-
rubníky usnadňují zastavit vozidlo 
MHD co nejblíže hraně nástupiště, 
zastávky mají pevnější podloží pro-
ti vyjíždění kolejí, zastávky jsou do-
plněny o nové lavičky a stojany na 
jízdní řády. 

„Odstraňování bariér v Jihlavě probí-
há koordinovaně, výstavba nových za-
stávek probíhá současně s postupným 
nákupem nových nízkopodlažních 
vozidel pro MHD. Vozový park Do-
pravního podniku města Jihlavy bude 
kompletně bezbariérový do konce roku 

2011,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal s tím, že město hodlá v 
odstraňování bariér pokračovat i do 
budoucna. 

Celkové náklady na přebudová-
ní zastávek jsou 21,2 milionu korun 
včetně DPH. Jihlavě se na úpravy po-
dařilo získat dotaci EU - Regionální 
operační program NUTS 2 Jihový-
chod. Stavba začala 6. dubna, staveb-
ní práce jsou u konce. 

Úpravy probíhaly postupně, cestu-
jící po dobu úprav nastupovali na ná-
hradních stanovištích, zastávky byly 
co nejdříve po rekonstrukci uváděny 
do provozu. K odstraňování bariér v 
Jihlavě patří i úpravy chodníků a pře-
chodů pro chodce na Masarykově 
náměstí a budování bezbariérových 
tras.  -lm-

Krajské město má třicet nových 
bezbariérových zastávek

Jihlavská radnice postavila v uplynulých čtyřech letech v celém městě a 
místních částech 17 nových centrálních hřišť, celkově do staveb investovala 
12,6 milionu korun. Další čtyři desítky dětských hřišť byly za téměř 3,5 mili-
onu korun opraveny. 

Dvaasedmdesát neužívaných a technicky nevyhovujících dětských hřišť je 
zrušeno. Dalších pět dětských hřišť město získalo od stavebních společností 
při budování nových sídlišť.

„Pro příští rok plánujeme dalších šest centrálních hřišť a sedmatřicet jich ne-
cháme opravit. Samozřejmě bude pokračovat údržba a opravy stávajících hřišť,“ 
uvedl k výhledu do příštího roku náměstek primátora Petr Pospíchal. Jihla-
va buduje hřiště systematicky, v roce 2011 půjde už o IV. etapu staveb. Místa 
pro nová hřiště se mimo jiné vybírají podle počtu obyvatel „patřičného“ věku.
 -lm-

Jihlava postaví další
moderní dětská hřiště

Odbor sociálních věcí jihlavské-
ho magistrátu se bude stěhovat. V 
dosavadním pracovišti v objektu 
někdejšího okresního úřadu v Tol-
stého ulici bude do poloviny listo-
padu, 18. a 19. listopadu se bude 
stěhovat do budovy ve Vrchlického 
ulici, která dříve sloužila jako vojen-
ská ubytovna. 

Novou služebnu tam bude mít i 
městská policie, která do budovy 
přesune zázemí z ulice U Cvičiště. 
„Snažíme se, aby stěhování proběhlo 
bez dopadu na klienty úřadu, přesto 
se dvoudennímu uzavření neubrání-
me. Souvisí to třeba s přesunutím te-
lefonní ústředny a počítačové sítě ze 
současných prostor do nových,“ uvedl 
tajemník magistrátu města Jihlavy 
Lubomír Dohnal. „Klienty o přesunu 
informujeme už od počátku září pří-
mo na odboru,“ doplnil vedoucí od-
boru Jozef Labuda.

Budoucí pracoviště odboru soci-
álních věcí má nový vchod z Vrch-
lického ulice, který umožňuje vstup 

imobilních osob a je vybaven navi-
gačním systémem pro nevidomé, 
budova je vyšší o nástavbu jednoho 
podlaží, objekt je zateplen a má no-
vá okna. 

Před budovou bude dvanáct par-
kovacích míst pro klienty úřadu. 
Uvnitř jsou nové čekárny s vyvo-
lávacím systémem, pokladny, kan-
celáře, jednací místnost, sociální 
zařízení, výtah, přebudovaná je i 
původní velká úhelná kotelna. 

Rekonstrukce objektu včetně 
projektu, připojení sítí, odvodu do 
ekologického fondu, nákladů na 
dozor a bezpečnost práce a dalších 
položek vyjde celkem na 35 milio-
nů korun. Městu se podařilo od mi-
nisterstva pro místní rozvoj získat 
dotaci 8 milionů korun z progra-
mu podpory úprav bývalých vojen-
ských objektů k obecnímu využití 
a další více než jeden milion korun 
dotace na parkoviště. Dodavatelem 
rekonstrukce je společnost PSJ, a.s.
 -lm-

Odbor sociálních věcí se bude 
stěhovat 18. a 19. listopadu

ZATÍM ještě prázdná budova magistrátu na Vrchlického ulici je připravena na 
přestěhování odboru sociálních věcí magistrátu. Foto: Lubomír Maštera

NOVÉ zastávky MHD v Jihlavě umožňují zastavovat těsně u obrubníku, zpevněné 
podloží má zabránit vyjíždění kolejí. Foto: Lubomír Maštera

DĚTSKÉ hřiště na sídlišti Březinova je prázdné jen při špatném počasí, naopak 
při slunečných dnech je místem zastavení mnoha rodičů s dětmi.
 Foto: Lubomír Maštera


