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Nedostatek míst v mateřských ško-
lách dominoval v nedávné minulosti 
problémům jihlavské veřejnosti.

Na veřejném květnovém projedná-
ní Fóra Zdravého města Jihlavy byly 
veřejností naformulovány největší 
problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají ob-
čané. Celkem bylo sestaveno 15 pro-
blémů. Následovala společná ote-
vřená diskuse všech zúčastněných, 
jejímž výstupem byl konsensus nad 
deseti hlavními problémy Jihlavy. 
Vyřešení těchto problémů vidí obča-
né jako základní předpoklad pro kva-
litu života ve městě. 

Stejných 15 témat bylo v rámci an-
ketního průzkumu nabídnuto také 
veřejnosti. Anketního průzkumu se 
zúčastnilo celkem 637 respondentů. 
Možnost elektronického hlasování 
využilo 475 respondentů.

„Ověření výstupů formou anketního 
průzkumu bylo v červnu 2011 zreali-
zováno zejména proto, že jsme si plně 
vědomi, že se fóra nemohl nebo nechtěl 
zúčastnit každý. Proto jsme chtěli dát 
občanům města Jihlavy možnost vyjá-
dřit názor na problémy města Jihlavy,“ 
vysvětlila Lenka Marečková, koordi-
nátorka fóra.

Výsledky ankety potvrdily výběr 
sedmi problémů uvedených v „De-
sateru“ vzešlém z veřejného projed-
nání. Město tak získalo tzv. ověřené 
problémy – tj. průnik problémů for-
mulovaných v rámci veřejného pro-
jednání i v rámci ankety. 

Průmět problémů, na jejichž vý-
znamnosti se shodli jak účastníci ve-
řejného projednání, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety, je následu-
jící (problémy jsou řazeny dle vý-
znamnosti):

Anketa potvrdila jihlavské priority

1. Nedostatek míst v MŠ
2. Psí exkrementy
3. Živá kultura v centru a oživení 

památek
4. Dokončení obchvatů
5. Nedobudovaná kanalizace
6. Podpora drobného a středního 

podnikání především v centru města
7. Podpora chráněného bydlení 

(začleňování do běžného života)

Kromě 15 problémů vybraných na 
veřejném projednávání měli občané 
v anketním průzkumu možnost na-

vrhnout nový vlastní problém, který 
vnímají jako palčivý. Jedná se o ná-
sledující nově naformulované pro-
blémy, které zaujaly přední příčky v 
anketním průzkumu (tyto problémy 
však nejsou součástí tzv. Desatera 
problémů města Jihlavy):

1. Stav chodníků a silnic (celkem 
12 hlasů)

2. Hluk ze zahrádek v centru města 
po 22. hodině (celkem 10 hlasů)

3. Rozdílný přístup  v přerozdělo-
vání dotací na sport (celkem 6 hla-
sů)

3. Zřízení automatů na mléko (cel-
kem 6 hlasů)

„Všech 15 témat, o kterých se hlaso-
valo v anketě, bude zapracováno do 
tzv. Plánu zdraví a kvality života, kde 
bude uvedeno, co se v které problema-
tické oblasti podniká a plánuje. Pro-
blémy tedy budou mít návazná řešení 
a město k nim bude přijímat opatření,“ 
doplnila Marečková. 

Výsledky řešení a postupů budou k 
jednotlivým problémům vyhodno-
ceny na příštím veřejném projednání 
v roce 2012.  -lm-

Několik bílých čar, dopravních 
značek a obrubníků jednoduše vy-
řešilo komplikovanou křižovatku v 
těsném sousedství základní školy na 
Seifertově ulici. 

V místě, kde se sbíhají ulice Te-
lečská, Svatopluka Čecha, U Dvora 
a Pod Příkopem vznikla jednodu-
chým způsobem nová kruhová kři-
žovatka. 

Rodiče, kteří sem každý den přivá-
žejí děti do školy, upozornili na do-
savadní nevhodné řešení křižovatky 
a nebezpečný přechod pro chodce v 
ulici Svatopluka Čecha. Úprava se 
stihla před začátkem nového školní-
ho roku. 

„Původní křižovatka byla prostor-
ná, pro bezpečné přijíždění a otáčení 
aut u školy ale paradoxně nevhodná. 
Kruhová křižovatka problém vyřeši-
la. První týdny školního roku ukážou, 
zda nové řešení bude vyhovující,“ řekl 
k úpravě primátor Jaroslav Vymazal. 

Střed křižovatky je řešen zvýše-
ným vydlážděným retardérem, kte-
rý ale nevadí případnému průjezdu 
dlouhých nákladních vozidel. 

Pro větší bezpečnost dětí vznikla
nová kruhová křižovatka

Magistrát nechal upravit také pře-
chod pro chodce na ulici Svatoplu-

ka Čecha, který je v polovině široké 
vozovky předělen ostrůvkem a do-

plněn o nové nasvícení. Celkové ná-
klady jsou do 200 tisíc korun. -lm-

DALŠÍ kruhový objezd vznikl za minimální náklady v křížení silnic Telečská, Svatopluka Čecha, U Dvora a Pod Příkopem.
 Foto: archiv MMJ


