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Radnice uspořádala pro občany 
setkání nad plánovanými úprava-
mi Březinek, největšího sídliště v 
Jihlavě. Na prezentaci do gotické-
ho sálu radnice přišlo asi padesát 
lidí, následně měli možnost se k 
návrhu vyjádřit. Kritických i kon-
struktivních návrhů a poznámek 
si pracovníci radnice poznamenali 
několik desítek.

„Březinky jsou staré čtyřicet let a 
jak se doba vyvíjí, je potřeba upravit i 
podobu sídliště. Chceme prostor upra-
vit, aby se na sídlišti lépe žilo. Reálné 
proveditelné návrhy do změn rádi za-
členíme,“ promluvil na přivítanou k 
přítomným primátor města Jaroslav 
Vymazal. Poté už následovala pre-
zentace.

Revitalizace bude zahrnovat vý-
stavbu nových chodníků tam, kde 
lidé vyšlapali cestičky v trávě, upraví 
se kontejnerová stání. Kontejnery 
zůstanou v lokalitách, kde jsou ny-
ní, ale posunou se mimo vozovky, na 
které nepatří. Dojde také na úpravu 
dětských hřišť, některé chce radnice 
modernizovat, některé naopak zrušit 
a nahradit zelení. V plánu je pokra-
čování bezbariérové trasy sídlištěm, 
vznik nových parkovacích míst a no-
vé úseky cyklostezek.

Po úvodní prezentaci začala debata, 
do které se mohl zapojit každý. K ně-
kterým připomínkám zazněly ihned 
odpovědi od přítomných úředníků 
a zástupců vedení města, jiné si pra-
covníci radnice poznamenali k dal-
šímu zpracování. V zájmu přesnosti 
ještě veřejnost dostala možnost při-
nést nebo zaslat detailně popsané 
připomínky v následujících dvou 
týdnech po besedě.

Nakonec se k prezentované studii 
na radnici sešly dvě desítky námě-
tů a připomínek. „Podle očekávání 
je vůbec nejvíce požadavků na parko-
vací místa. Budeme se snažit vyhovět, 
v mnoha případech ale zřejmě naráží 
na ochranu přírody. Ne každé kácení 
je možné, pokud jde o zeleň jako o vý-
znamný krajinný prvek, je její odstra-
nění problematické,“ poznamenal Jo-
sef Kodet, náměstek primátora pro 
oblast dopravy. Právě ustupování ze-
leně motorovým vozidlům bylo jed-
ním z nejvíce diskutovaných témat. 

Zazněly také požadavky na kácení 
stromů, které stíní bytům. „Každý 
požadavek prověřujeme. Ze zkušenosti 
víme, že bývají slyšet jen hlasitější po-
žadavky, následně se ale velmi často 
obyvatelé jednoho domu nedokážou 
dohodnout,“ vysvětlovala vedoucí 

odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Podobně na sebe narazily například 
požadavky jedněch diskutujících na 
vybudování dětského hřiště na místě, 
kde to odmítali jiní. Lidé se vyjádřili 
také ke stavu rybníka u základní školy, 
kdy někteří navrhovali jeho zavezení, 
jiní naopak vítají návrh radnice na je-
ho revitalizaci. Řešení rybníka ovšem 
není součástí této studie.

Přítomní upozornili také na pro-
blémy křižovatky a parkoviště u su-
permarketu Lidl, navrženou trasu 
cyklostezky, parkování a projíždění 
dodávek a nákladních aut v sídlišti, 
parkování u zdravotního střediska. 

Celkem dvě desítky návrhů veřej-
nosti úřad nyní zpracuje. Po schvá-
lení studie v Radě města Jihlavy se 
bude pokračovat na přípravě potřeb-
ných dokumentů, samotné úpravy 
sídliště odhadem za padesát milionů 
korun by měly být dokončeny do ro-
ku 2014.

Město Jihlava už revitalizovalo síd-
liště na Královském vršku, část měs-
ta Pávov, upravuje se veřejné pro-
stranství v Pístově, na druhou etapu 
úprav čeká Malý Heulos, připraven 
je také projekt sportovně relaxační-
ho centra Český mlýn. -rt-

Úpravy Březinek – nejvíce 
požadavků je na parkování

Koukal: 
Je na co se těšit

Vánoce doslova klepou na dveře a 
proto jsme položili několik otázek 
vedoucímu Odboru kultury, školství  
a tělovýchovy magistrátu  Tomáši 
Koukalovi.

Město již tradičně připravuje vá-
noční akce v prostorách magistrá-
tu. Na co se můžeme těšit?

V Jihlavě se již stalo tradicí, že v 
období adventu přichystá město pro 
naše občany Vánoce na radnici. Pro 
letošní rok jsme nachystali celou řa-
du koncertů a doprovodných akcí.

Veškeré vánoční dění zahájí 3. pro-
since sedmnáctá hodina a „Vánoční 
stromečky – jak je zdobí zajímavé 
osobnosti“. 

 (Pokračování na str. 3)

Vedení města zve na
Slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí

2. prosince, začátek programu 
v 15.00, rozsvícení stromu 

v 16.45 hod. a na 
Zdobení vánočního stromečku

v gotickém sálu radnice 
3. prosince od 17 hodin.

Srdečně zveme širokou 
veřejnost (obyvatele města) 
k diskuzi s vedením města, zástupci 

úřadu územního plánování a zpraco-
vatelem dokumentace

k veřejnému projednání Souboru
změn č. 8 územního plánu města 
v pondělí 17. prosince v 15.00 hod 

ve velkém sálu kina Dukla.

Primátor města zve občany na
novoroční svařák 

na Masarykově náměstí 
od 17 hod. a následně od 17.30 na

slavnostní ohňostroj. 

Veřejné zasedání 
městského zastupitelstva 

se bude konat
11. prosince ve 13 hod. 

ve velké zasedací místnosti 
magistrátu.

Jednání je přístupné veřejnosti 
a bude opět přenášeno on-line 

na webu města.

JIHLAVSKÝ vánoční strom je na místě, tentokrát je to 17 metrová jedle z Dušejova. Kořeny stromu narušovaly základy a ka-
nalizaci tamního zdravotního střediska. Obec strom darovala Jihlavě, kde nyní bude dotvářet vánoční atmosféru.. 
 Foto: Lubomír Maštera


