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Stručné ohlédnutí za rokem 2012

PŘÍČINOU propadu vozovky v Hamerníkově ulici byla vadná kanalizace.

Červen
 Město zorganizovalo pro veřejnost exkurzi do spalovny komunálních od-

padů v Brně 
 Jihlava získala potřebnou dotaci 24 milionů z ROP na projekt Dopravní-

ho terminálu u městského vlakového nádraží.
 Jihlavský domov pro seniory Stříbrné Terasy byl  uveden do zkušebního 

provozu.
 Jihlava pokra-

čuje v nasvětlová-
ní hlavních měst-
ských přechodů 
v zájmu zvýšení 
bezpečnosti do-
pravy.

 Celkem čtyři-
krát zamířila cena 
Stavba Vysočiny 
do Jihlavy za re-
konstrukci kostela 
Povýšení sv. Kří-
že, Centra enviro-
mentální výcho-
vy PodpoVRCH 
v zoo, Domova 
Seniorů Stříbrné 
Terasy a jihlavský 
klub Xanadu.

VYBUDOVÁNÍ a zkušební provoz Domova seniorů Stří-
brné Terasy v Jihlavě v Havlíčkově ulici je defi nitivně u kon-
ce, projekt byl dokončen stavebně i administrativně.

Červenec
 Magistrát přidává úřední hodinu na registru vozidel z důvodu jeho vý-

padků celostátní sítě.
 Sídliště Královský vršek prošlo rozsáhlými úpravami – vznikla nová par-

kovací místa, dětské hřiště, chodníky atd.
 Kino Dukla prošlo digitalizací svých zařízení, nyní je možno promítat i 

3D technologií.
 Primátor uvedl do funkcí nové ředitele základních škol.
 Výstava televizního Krtečka v Bráně Matky Boží se stala návštěvnickým 

hitem
 Dřevěné odpočívky na cyklostezkách začíná město kvůli vandalům měnit 

za betonové
 Jihlavský malíř Josef Kos oslavil osmdesátku, za vedení města mu blaho-

přál primátor.

SKORO o dva měsíce dříve skončily rozsáhlé úpravy jihlavského sídliště Králov-
ský vršek. Nákladem 17,3 milionu korun zde vznikly dvě stovky parkovacích míst, 
nová dětská hřiště, chodníky, fi tkoutek s venkovními posilovacími stroji či klidové 
plochy s výhledem na město.

Srpen
 Magistrát organizuje koncerty dechovek na Masarykově náměstí.
 Veřejnost má možnost pomocí internetu připomínkovat Územní plán 

města a připravované změny.
 Na popravčím vrchu nechalo město vystavět repliku původního kříže.
 Vznikla třetí legální plocha pro sprejery na betonovém plotu stadionu Na 

Stoupách.
 Na tisíc nových keřů bylo vysazeno v okolí autobusového nádraží.
 Městská policie si v rámci úspor pořídila auto na stlačený zemní plyn.
 V areálu Stříbrných Teras vzniklo nové parkoviště s kapacitou 184 stání. 

NĚKDEJŠÍ starosta Purmerendu Th eo van Dam, někdejší starosta holandského 
partnerského města, navštívil v srpnu Jihlavu. V roce 1991 stál u zrodu partner-
ství obou měst.

Září
 V kině Dukla se veřejně projednal Územní plán města, magistrát si po-

znamenal na 300 připomínek.
 Zasedalo městské zastupitelstvo a zastupitelé prominuli folklórnímu sou-

boru Vysočan milionovou pokutu za chyby v hospodaření.
 Jihlava oslavila desetileté partnerství s Heidenheimem výstavou Jak běžel 

čas.
 Po městě začínají jezdit midibusy Dopravního podniku města Jihlavy.
 Nemocnice otevřela moderní pavilon urgentní péče pro pacienty.
 Ve městě proběhl Evropský týden mobility s řadou doprovodných akcí a 

také Den otevřených dveří památek.

NEMOCNICE má nový pavilon urgentní péče.  Po roce a půl stavebních prací se 
v jihlavské nemocnici otevírá jeden z nejmodernějších medicínských pavilonů v re-
gionu. Čtyřpodlažní Emergency pojme 40 lůžek intenzivní péče, která byla dosud 
v nemocnici rozptýlena po jednotlivých odděleních a jejich technický stav si žádal 
zásadnější řešení. Nový PUIP – pavilon urgentní a intenzivní péče přišel na více 
než 400 milionů korun.
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