
Petr
Pospíchal

Náměstek primátora Petr Pospíchal 
má možnost po svém opětovném 
zvolení pokračovat ve svých úkolech. 
Zeptali jsme se proto, jak se daří na-
vázat na minulé období.

V posledním rozhovoru loni v 
dubnu jste hovořil o investičním 
rozpočtu a dvou prioritách – Horác-
kém zimním stadionu a městském 
nádraží. Jak se situace jeví nyní?

Výstavba veřejného sportoviště pro 
lední sporty – nové haly vedle stá-
vajícího zimního stadionu -  nabírá 
zpoždění. Je to způsobeno průtahy 
v územním a stavebním řízení, kdy 
se opakovaně odvolávají nájemníci z 
bytů v Tyršově ulici. 

Na vznesení námitek mají účastníci  
územního a stavebního řízení právo, 
nicméně zdržení stavby je už v tuto 
chvíli několikaměsíční. 

 (Pokračování na str. 3)

Stadion, terminál 
a kanalizace

Obrat nastal v přípravě výstavby 
parkovacího domu v Jihlavě. Město 
rozhodnutím zastupitelstva upusti-
lo od dosud připravovaného fi nan-
cování formou koncese za účasti 
soukromého investora. 

Budovu pro 350 aut zainvestuje 
městská společnost Služby města 
Jihlavy (SMJ). „Město si tak udrží 
kontrolu nad parkováním ve městě. 
Není vyloučeno, že dům bude stát o 
rok dříve, stavět se začne možná už 
letos,“ popsal výhody nově zvole-

ného postupu primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Parkovací dům má vyrůst na třídě 
Legionářů v sousedství obchodní-
ho domu Billa. Odhadovaná inves-
tice je 80 milionů korun, SMJ si na 
výstavbu budou brát úvěr, následně 
budou parkovací dům i provozovat.

K výstavbě parkovacího domu by-
la společnost SMJ oslovena už před 
dvěma lety, tehdy by ale kvůli jiným 
investicím nedosáhla na úvěr. Vý-
stavbu parkovacího domu do majet-

ku města tak měla provést soukromá 
fi rma, které by se investice vracela z 
vybraného parkovného. 

Pro tento model už vznikla studie v 
hodnotě asi 600 tisíc korun. „Studie 
patří městu, při budování parkovacího 
domu ji využijeme. Kdyby studie nee-
xistovala, museli bychom ji nechat vy-
pracovat. Nejsou to vyhozené peníze,“ 
ujistil primátor Jaroslav Vymazal. 
Tématem parkovacího domu se bu-
dou zastupitelé znovu zabývat na své 
příští schůzi v dubnu. -lm-

Parkovací dům vybudují dřív

Koncert vážné hudby 
Pro příznivce vážné hudby je určen 

koncert „Vranický a Kramář - slav-
ní rodáci z Vysočiny“, který se koná 
28. února v 19 hodin v gotické síni 
radnice. 

Den otevřených dveří
Vedení města zve na 
Den otevřených dveří kostela Po-

výšení sv. Kříže, 
který se uskuteční ve středu 2. břez-

na od 9.00 do 17.00 hod. 
Během dne proběhnou komen-

tované prohlídky - v 9.00, 14.30 a 
16.00 hodin. Více o rekonstrukci 
kostela na str. 12.

Setkání s občany 
nad rozvojem města

Primátor Jaroslav Vymazal zve na 
setkání s občany k tématu rozvo-

je města. 
Prvního března v 18.00 hodin si v 

kině Dukla budete moci připome-
nout dokončené projekty z posled-
ních let a seznámit se s aktuálními 
a připravovanými záměry města. 
Vstup je volný.

KRA DE SE a ničí a nikdo nic nevidí! Osvětlení stezky u Hellerova rybníka vzalo za své díky zlodějům, kteří nejprve vykrad-
li čtyři sloupky osvětlení a zakrátko je vandal rozmlátil všechny. Italský výrobce osvětlení zatím komponenty nedodal, po 
opravě se město obrátí se škodou na pojišťovnu. Foto: Lubomír Maštera

Údolí lesoparku Heulos se bude i nadále proměňovat 
na místo pro trávení volného času. Na loni dokončené 
úpravy zejména v areálu letního kina a jeho okolí naváže 
druhá etapa. 

Letos se rozbíhá jeho „papírová“ příprava, do konce ro-
ku 2012 by mohla být proměna údolí dokončena a k dis-
pozici veřejnosti. 

Změn dozná sportovní areál Na Stoupách, kde bude 
zbořena nevyhovující budova šaten, nové zázemí pak 
naleznou sportovci v dvoupatrovém objektu s tribunou. 
V sousedství fotbalového hřiště vznikne sektor pro hod 
kladivem a diskem. Na něj naváže volný prostor pro růz-
né volnočasové aktivity nebo například pro cirkusy. 

„Návštěvníci sportovního areálu i kulturních akcí v letním 
kině jistě přivítají i nová parkovací místa,“ popsal další zá-

měry primátor Jaroslav Vymazal. Údolím projde nová 
stezka, která zkrátí a zpříjemní pěším a cyklistům cestu 
ze sídliště Březinky do centra města. 

Předběžné odhady nákladů na uskutečnění druhé eta-
py revitalizace Heulosu jsou 25 milionů korun.

První etapa úprav údolí Heulosu byla dokončena v roce 
2010. Město nechalo postavit velké dětské hřiště, oplotit 
areál letního kina, který nově obchází komunikace s ve-
řejným osvětlením. 

Součástí je protipovodňové opatření na řece Jihlávce, 
z potrubí se dostala do nového koryta, které lépe pojme 
případné přívaly vody. V místě je opravena kanalizace. 
Jeden z nejvýznamnějších projektů města v posledních 
letech přišel na 50 milionů korun, 45 milionů bylo uhra-
zeno z dotace EU. -lm-

Úpravy Heulosu budou pokračovat


