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(Dokončení ze str. 1)
Účastníci setkání občanů s politi-

ky a úředníky magistrátu budou mít 
možnost se seznámit s tím, jak byly 
řešeny problémy stanovené na loň-
ském fóru, a také diskutovat svoje 
názory na činnost města, navrhovat 
problémy a jejich řešení, případně se 
seznámit s kompetencemi města, je-
ho orgánů a úředníků při řešení pro-
blémů.

Chtěl bych proto poprosit všechny 
spoluobčany, jimž není další smě-
řování města a to, jak se nám v něm 
žije, lhostejné, aby využili možnosti 
ovlivnit budoucí rozvoj města a udě-
lali si čas 23. dubna 2013 od 16.30 
do 18.30 hodin a přišli do gotické 
síně jihlavské radnice. -lm-

Pozvánka na...

Fórum Zdravého města a MA21

Přijďte diskutovat o Vašich problémech 
se zástupci vedení města!

23. dubna 2013 od 16.30
velká gotická síň jihlavské radnice
Masarykovo náměstí 1

tombola
drobné občerstvení

Náměstek primátora Rudolf Chloupek

Desatero problémů města

si Vás dovoluje pozvat na veřejnou besedu na téma

Statutární město Jihlava

Radnice zapojila obyvatele do 
diskuse nad revitalizací největší-
ho jihlavského sídliště Březinky. 
Mimo veřejné prezentace a dis-
kuse mohli občané úřadu posí-
lat podněty a připomínky. Přišly 
jich tři stovky. 

„Osmdesát procent podnětů se po-
dařilo do dokumentu zapracovat. 
Zbývající podněty byly mimo řešené 
území, nebo není možné je provést z 
technických důvodů, jako třeba ulo-
žení inženýrských sítí,“ vysvětlil pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

„Na základě reakcí veřejnosti se po-
dařilo zvýšit počet původně plánova-
ných 80 parkovacích míst na 250,“ 
uvedl konkrétní příklad uplatně-

ných připomínek jihlavský pri-
mátor. Upravil se také kritizovaný 
návrh vedení cyklostezky. Projekt 
revitalizace sídliště počítá také se 
třemi kilometry nových nebo upra-
vených chodníků, doplněním hnízd 
na separovaný odpad a úpravami 
dětských hřišť. Dokumentace bude 
po dokončení k dispozici široké ve-
řejnosti na webu města Jihlavy. 

Při úpravách sídliště radnice pro-
vede ještě rekonstrukci veřejného 
osvětlení. „Lampy jsou zastaralé, 
občas dochází k výpadkům celých 
větví. Při úpravě sídliště tedy ještě 
kompletně vyměníme kabeláž veřej-
ného osvětlení,“ dodal náměstek pro 
dopravu Josef Kodet. -rt-

Na Březinkách vznikne 
více parkovacích míst

Jihlavští radní odsouhlasili zá-
měr ubourat roh domu č. 13 ve 
Znojemské ulici a rozšířit tak 
zřejmě nejužší místo celé ulice. 
Denně zde prochází stovky lidí 
mezi centrem a obchodním areá-
lem City Park a jižní částí města. 

„Prostor se zpřehlední. Úprava by 
měla postačit k tomu, aby na sebe 
chodci v tomto místě viděli a aby se 
zde vyhnuly dvě osoby,“ představil 
plánovanou úpravu primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Zdánlivě jednoduchý zásah, při 
kterém se „ukrojí“ asi 80 cm z rohu 
starého domu, předcházela složi-
tá jednání s památkáři i odborníky 
ze stavebnictví. Dům částečně stojí 
na historických hradbách, při úpra-
vě je nutné řešit statiku, přeložky 
inženýrských sítí a odvodnění. 

Úprava domu si pravděpodobně 
vyžádá dopravní omezení. 

„Během úpravy bude nutné zabrat 
chodník a část vozovky. Měly by být 
zachovány průjezdné dva pruhy, 

magistrát udělá taková dopravní 
omezení, aby zde byl zachován prů-
jezd městské hromadné dopravy. Se 
změnami v dopravě veřejnost včas 
seznámíme. Na dodavateli bude, aby 
zásah provedl co nejrychleji, aby do-
pravní omezení trvala co nejkratší 
dobu,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

O situaci ve Znojemské ulici se 
hovořilo dlouho. Hledalo se ide-
ální řešení, které by vyhovělo po-
žadavku na vyšší průchodnost kri-
tického místa, bylo proveditelné 
z technického hlediska, finančně 
přijatelné pro rozpočet města a 
zároveň bylo přijatelné pro pa-
mátkovou péči. „Nakonec vyhrála 
nejlevnější a nejjednodušší varianta, 
uvažované varianty, kdy by se z rohu 
domu udělaly dva druhy podloubí, 
by byly technicky a finančně náročné 
a pro památkovou péči zřejmě ne-
přijatelné,“ dodal primátor Jaroslav 
Vymazal. Cena úprav by měla být 
pod 900 tisíc korun.  -lm,rt-

Bezpečnost chodců ve Znojemské ulici

UKROJENÍ ROHU domu ve Znojemské ulici napomůže bezpečnosti chodců.
 Repre: archiv MMJ

Nebaví vás čekat ve frontě 
na pasy a občanky? 

Nemusíte čekat! Objednejte se 
přes internet na našich stránkách 
www.jihlava.cz, kde naleznete od-
kaz na „Elektronické objednávání 
občanů“ - Webcall.

Že nemáte internet a nemůžete 
se objednat?

Můžete využít internetový kiosek 
ve vstupní hale Magistrátu města 
Jihlavy, Masarykovo nám. 1. 

Nevíte si rady se zadáním ob-
jednávky? 

Požádejte pracovnice na infor-
mačním centru magistrátu, která 
Vám pomůže objednávku zadat, 
nebo zavolejte na pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních do-
kladů tel. 567 167 245 nebo 567 
167 239.

Klienti objednaní přes internet 
jsou odbaveni přednostně ve 
zvoleném termínu!

Nenechávejte vyřízení dokladů 
na poslední chvíli a počítejte s 

dostatečným předstihem! 

Zákonná lhůta pro vydání 
občanského průkazu 
i cestovního dokladu 

s dobou platnosti deset let 
je 30 dnů.

Upozorňujeme také na nutnost 
zaplacení správních poplatků za 
cestovní doklady i občanské průka-
zy před podáním žádosti, a to na 
pokladně v I. patře. Na pracoviště 
CD a OP se prosím dostavte již s 
dokladem o zaplacení.

Otevírací hodiny na 
občanských průkazech 
a cestovních dokladech

od 1. 4. 2013 
rozšířeny od 7.00 hod.


