
Jaroslav
Vymazal

Zveme občany na
veřejné projednání studie 

„Revitalizace sídlišť na území 
města Jihlavy – ul. Březinova, 

Na Kopci, Demlova“
5. listopadu 2012 od 16.00 v gotické 

síni jihlavské historické radnice 
(radnice, vchod z Masarykova nám.)

Zveme občany na 
charitativní akci 

Víkendový vagón listopad
na nákladovém nádraží Jihlava 

10. listopadu od 9.00 – 17.00 hodin. 
Trvalý sběr ošacení Žižkova ul. 99 

(vedle hřbitova) 
po, út, 9 -17 h., st, čt. 9 -15 h.

Vedení města zve na
Slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí

2. prosince v 16.45 hod., 
a na Zdobení vánočního stromečku

v gotickém sále radnice 
3. prosince od 17 hodin.

Magistrát města Jihlavy zve obyvatele města, zejména 
obyvatele ulic Březinova, Na Kopci a Demlova, k veřej-
nému projednání studie revitalizace sídliště Březinky. 

„Navrhované úpravy se týkají motoristických i nemotoris-
tických pozemních komunikací, které jsou prostorem sídliště 
vedeny. Dále jsou předmětem úprav vybrané veřejné prostory,“ 
popsal obecně připravované úpravy primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Konkrétně projekt „Revitalizace sídlišť na území města 
Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova“ navrhuje:

- prověření a doplnění nových spojovacích chodníků tam, 
kde jsou vyšlapané trasy,

- návrh nových kontejnerových stání, případně úprava stá-
vajících,

- úpravy dětských hřišť,
- vytvoření bezbariérových tras sídlištěm,
- vedení cyklostezky sídlištěm, navýšení parkovací kapaci-

ty ve vybraných lokalitách.
„Podobně jako například při revitalizaci sídliště Královský 

vršek vyslechneme připomínky a návrhy veřejnosti. Pokud bu-
de reálné je uskutečnit, rádi je do projektu zahrneme,“ popsal 
primátor Jaroslav Vymazal, jak úřad naloží s připomínka-
mi veřejnosti. Po projednání s veřejností a schválení studie 
v Radě města Jihlavy bude přistoupeno ke zpracování další 
nutné dokumentace. Úpravy sídliště by měly být provedeny 
v roce 2013, nebo 2014.

Setkání proběhne 5. listopadu v 16.00 v gotické síni jihlav-
ské historické radnice.  -rt-

Přijďte debatovat o Březinkách

Primátor o plánu 
rozvoje města

V roce 2007 to bylo „jen“ několik 
stovek stran textu, ve kterém byly 
popsány různé oblasti života města a 
jeho potřeby. Název dokumentu, In-
tegrovaný plán rozvoje města, většině 
lidí mnoho neřekne, ale je důležitým 
dokumentem k uskutečnění řady 
projektů. V následujících letech při-
byly další tisíce stran, které nezůstaly 
bez užitku v policích archivů, ale pro-
měnily se v řadu konkrétních užiteč-
ných staveb. Za přínosem IPRM se 
ohlédneme s primátorem města Jih-
lavy Jaroslavem Vymazalem.

Opravený areál letního kina a je-
ho okolí, revitalizace Královského 
vršku, nebo veřejného prostran-
ství v Pávově by se možná nikdy 
neuskutečnily, kdyby nebyly zahr-
nuty v Integrovaném plánu rozvo-
je města (IPRM). V čem spočívá 
význam tohoto dokumentu?

Do jisté míry je to podobné třeba 
tomu, když připravujete opravu by-
tu. Je vhodné mít předem jasno, co 
je potřeba udělat, co to bude obnášet 
a co to nakonec přinese. 

 (Pokračování na str. 3)

Životnost jihlavského Horáckého 
zimního stadionu se blíží ke konci. 
Nedávno dokončený statický posu-
dek dává střeše stadionu maximál-
ně 7 let „života“. 

Dalším zjištěním odborného po-
sudku je, že částečná oprava stadi-
onu, který od svého vzniku v roce 
1968 neprošel větší rekonstrukcí, 
není řešením. Stará konstrukce by 
neudržela novou střechu. 

„Životnost stavby prodloužil jedova-
tý olověný suříkový nátěr, kterým byla 
konstrukce poctivě opatřena v 80. le-
tech. Je to účinný, ale dnes už zakáza-
ný způsob ochrany konstrukce. Nicmé-
ně bez něj by zřejmě byl stav stadiónu 

horší,“ poznamenal nad statickým 
posudkem náměstek primátora Pe-
tr Pospíchal. Posudek vypracovaly 
čtyři specializované fi rmy, které spo-
lupracovaly s profesory brněnského 
Vysokého učení technického.

Radnice už v minulosti připravova-
la přestavbu stárnoucího stadionu na 
novou multifunkční halu, existuje i 
projekt, a dokonce i stavební povolení. 
Problémem zůstávají peníze - přestav-
ba stadionu si vyžádá investici asi 500 
milionů korun, což není v silách měst-
ského rozpočtu. „Během příštího roku 
by se měly vyjasnit podmínky regionál-
ních operačních programů a pak budeme 
vědět, zda máme šanci na evropskou do-

taci,“ plánuje primátor města Jaroslav 
Vymazal s tím, že by město žádalo o 
pomoc i z dalších zdrojů. Odhad za-
čátku stavby je rok 2015.

Jako nereálná se ukázala někdejší 
myšlenka zcela nového stadionu, tzv. 
na „zelené louce“. „Bylo by to hezké, 
ale jdeme cestou možného. Nová hala je 
otázka nejméně jedné miliardy, spíše ale 
1,5 miliardy korun. Na chybějící druhou 
ledovou plochu za 200 miliónů korun, 
jejíž stavba jde nyní do fi niše, město do-
stalo dotaci 92,5% z evropských fondů. 
Také v případě přestavby Horáckého 
zimního stadionu budeme doufat v pod-
poru z dalších zdrojů,“ dodal primátor 
Jaroslav Vymazal. -rt-

Horácký zimní stadion chřadne

HALA UŽ CHLADÍ. Stavba Veřejného sportoviště pro lední sporty v Tyršově ulici významně pokročila. V betonové des-
ce pod budoucí ledovou plochou už je funkční systém 28 kilometrů potrubí, kterým proudí chladící médium. Následovat 
bude montáž mantinelů a ochranných skel, sítí a osvětlení. Mimo halu se dokončují zpevněné plochy pro pěší, postupně 
bude mizet protihluková stěna k Tyršově ulici, před dokončením je podzemní parkoviště. Stavba má asi tříměsíční ná-
skok, dokončena bude pravděpodobně v únoru 2013. Na snímku krytý prostor mezi novou halou a původním objektem 
při Tolstého ulici, kde je prostor pro parkování autobusu. Foto: archiv magistrátu


