
STRANA     4 Aktuality NJR - LISTOPAD  2013

Na veřejném projednání (Fórum 
Zdravého města Jihlavy), které 
proběhlo 23. dubna 2013, byly ve-
řejností naformulovány největší 
problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají 
občané. Celkem bylo sestaveno 16 
problémů. 

Všech 16 témat, o kterých se ná-
sledně hlasovalo v anketě, bylo za-
pracováno do tzv. „Plánu zdraví a 
kvality života“, kde jsou uvedeny 
konkrétní opatření a aktivity, které 
město v dané oblasti podniká či plá-
nuje. Dokument je také zveřejněn na 
webových stránkách města www.ji-
hlava.cz/zdravemesto. 

Výsledky ankety potvrdily výběr 
devíti TOP problémů. Město tak 
získalo tzv. ověřené problémy – tj. 
průnik problémů formulovaných v 
rámci veřejného projednání i v rám-
ci ankety. 

Níže uvádíme hlavní tzv. TOP pro-
blémy a stav jejich řešení.

1. Zbudování venkovních sportovišť:
V letošním roce bude zahájena 

realizace projektu Sportovně rela-
xační centrum Český mlýn, které 

bude nejrozsáhlejším sportovním a 
volnočasovým areálem ve městě. V 
prostoru při pravém břehu řeky Jih-
lavy proti koupališti Vodní ráj bude 
vybudováno zázemí pro všechny vě-
kové skupiny obyvatel. Areál bude 
obsahovat cyklostezku, okruh pro 
in-line bruslení, dětské hřiště, spor-
tovní travnatou plochu, betonový 
skatepark, venkovní posilovací stro-
je, hřiště na pétanque, odpočinkové 
plochy a bude vybaveno potřebným 
mobiliářem.

V rámci připravovaného projektu 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los - II. etapa dojde k vybudování 
cyklostezky, lávky přes řeku, komu-
nikace, chodníku, veřejného osvětle-
ní, parkovacích stání, vybudování zá-
zemí pro sportovce a divácké tribuny 
(včetně vrhačského sektoru).

Dále bude zázemí pro volnočasové 
aktivity budováno i v rámci projek-
tu regenerace městské památkové 
rezervace, kde v hradebním parká-
nu bude umístěno dětské hřiště a 
naučné prvky jako je broukoviště a 
hmyzí hotel. 

Současně je připravován i nový 
projekt v části města Antonínův Důl, 
kde je také plánováno dětské hřiště. 

2. Bezpečnost na veřejnosti:
V nepřetržitém provozu, se na ce-

lém území města pohybuje stálý po-
čet strážníků. Ti dohlíží mimo jiné 
na bezpečnost ve městě, a proto je 
možné se na ně se stížnostmi obrá-
tit. Dále pak je k dispozici tel. číslo 
567 167 500 - telefon operační služ-
by, nebo v případě nutnosti zavolat 
na linku tísňového volání 156. 

V denních i nočních hodinách je 
dále pak centrum monitorováno 
městským kamerovým dohlížecím 
systémem, jehož smyslem je zvýšení 
bezpečnosti občanů a zajištění bez-
pečné zóny pro pohyb lidí.

Pro zlepšení hlídkové činnosti bu-
de zvýšen počet strážníků městské 
policie. 

3. Nedostatek MŠ:
Město Jihlava tento problém prů-

běžně řeší, v roce 2013 vzniklo růz-
nými dílčími úpravami několik desí-
tek nových míst v MŠ. 

Připravuje se rekonstrukce MŠ Mo-
zaika – pracoviště Březinova 30, kde 
bude navýšena jednak kapacita a jed-
nak provedena generální rekonstrukce.

Situaci poněkud zkomplikovalo 
odložení otevření MŠ Meruzalka. 
Město rovněž připravuje projekty 
dalšího rozšíření kapacity školek, 
přestože vzhledem k demografi cké-
mu vývoji očekáváme mírný úbytek 
zájemců o MŠ.

 4. Čistota veřejných prostranství:
Rozloha zelených ploch, o které je 

pravidelně pečováno, se stále zvětšu-
je, pravidelně jsou ošetřovány stro-
my. K úpravě zeleně dochází v rámci 
revitalizace částí města.

Byl zaveden pravidelný úklid zele-
ných ploch ve městě, ve spolupráci 
s azylovým domem pro muže jsou 
pravidelně uklízeny parky.

Chodníky v centru města jsou uklí-
zeny vysavačem, komunikace úkli-
dovou technikou.

Připravuje se rozšíření i opravy 
kontejnerových stání na sběr třídě-
ného odpadu, pilotně jsou umisťo-
vány sáčky na psí exkrementy.

5. Parkování:
Tematikou parkování se v návaz-

nosti na zpracovanou koncepci par-
kovacího sytému v širším centu měs-

ta Jihlavy zabývá pracovní skupina 
pro parkování, složená z odborníků 
na dané téma (z řad magistrátu, Slu-
žeb města Jihlavy s.r.o. a městské po-
licie). S výstupy této pracovní sku-
piny následně pracuje Komise pro 
dopravu Rady města Jihlavy, která 
doporučuje radě města k realizaci 
konkrétní opatření. Nadále aktuál-
ní je rozšíření lokalit pro rezidenty 
(sídliště Srázná a U Pivovaru) za niž-
ší cenu než v Městské památkové re-
zervaci (MPR). Situace je průběžně 
monitorována a jedná se o změnách 
hranic parkovacích zón. 

Připravuje se realizace 
dosažitelných ploch – 

pokračování prací. 
Nová parkoviště budou vybudo-

vána v rámci projektů Výstavba do-
pravního terminálu - městské ná-
draží Jihlava - Ia. etapa, Sportovně 
relaxační centrum Český mlýn a 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II. etapa. Komplexně je řešeno 
parkování na sídlišti v ulicích Březi-
nova, Demlova a Na Kopci v rámci 
projektu revitalizace tohoto sídliště 

– 250 nových parkovacích míst.
Byla zpracovaná projektová do-

kumentace na parkoviště za DKO 
a parkoviště ulice Fibichova v sou-
ladu s koncepcí parkovacího sys-
tému v Jihlavě. V roce 2013 bu-
de zadána prověřovací studie na 
„dvoupatrové“ parkoviště u ZOO, 
které by tak efektivně využilo sou-
časné kaskádovité uspořádání. 

Snahou je dostat do rozpočtu pe-
níze na zřízení parkovišť na dosa-
žitelných plochách. Město bude 
jednat i se zřizovateli soukromých 
parkovišť, aby byly v systému, aby 
se poptávka po parkování uspokoji-
la. Město Ji hlava také obnovilo jed-
nání s Krajem Vysočina týkající se 
záměrů na využití plochy bývalých 
kasáren u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 

Pro zvýšení kapacity parkování na-
vrhovala Jihlava využít i v současné 
době volné plochy v JZ části areálu 
nemocnice. Dle vyjádření Nemoc-
nice Jihlava se jedná o příliš cenné 
pozemky na využití pro parkování. 
Po řadě jednání byl společný postup 
Služeb města Jihlavy a Nemocnice 
Jihlava ukončen. 

Nemocnice Jihlava ovšem jedná se 

soukromou fi rmou o možnostech 
parkovacího sytému nemocnice.

Podpora parkovaní kol ve měs-
tě, vybudování cykloboxů v centru 
města (poslední podmínka nutná 
k získání certifi kace Cyklisté vítaní 
pro město Jihlava). Vybudování cyk-
loboxů u dopravního terminálu, pří-
padně u parkovacího domu.

6.  ISNOV bez spalovny + podpora 
třídění + svoz bioodpadu:

Příprava svážení bioodpadu z pří-
městských částí, možnost odevzdá-
ní bioodpadu ve všech sběrných 
dvorech, otevření nového sběrné-
ho dvora Na Slunci v roce 2013, 
umístění kontejnerů na textil. Pří-
prava budování dalších kontejne-
rových stání.

7. Vandalismus a sprejerství:
Na vybraných základních školách 

bude realizován projekt zaměřený 
na rizikové skupiny žáků, u nichž 
je zvýšená pravděpodobnost, že se 
stanou pachateli trestné činnosti 
a na předcházení páchání sociálně 
patologických jevů těchto skupin 
žáků (např. vandalismus, šikana, zá-

školáctví, sprejerství a rasové kon-
fl ikty).

Město dlouhodobě podporuje ob-
novu ploch poničených sprejery. 
Za tímto účelem je zřízen speciální 
fond, ze kterého může o dotaci požá-
dat každý vlastník nemovitosti, jejíž 
povrch je znehodnocen sprejerský-
mi nápisy. O tuto podporu lze žádat 
i opakovaně. V městské památkové 
rezervaci činí příspěvek 110 Kč/m2 a 
v ostatních částech města 70 Kč/m2.

Ke snížení vandalismu a omezení 
sprejerství přispěje kromě technic-
kých řešení i navýšení počtu strážní-
ků (souvisí i s problémem Bezpeč-
nost na veřejnosti).

8. MHD:
Dopravní podnik vypracoval ná-

vrh vedení linek MHD 2014. Při 
příležitosti zavedení trolejového 
vedení ve Vrchlického ulici přichá-
zí možnost vypořádat se s historic-
kými problémovými místy, jakými 
jsou trasy ve tvaru 8 linek B a BI, 
„sjíždění“ linek B a C na Březinkách 
z důvodu jiného intervalu a poptáv-
ka po spoji Slunce – Dům zdraví.

 (Pokračování na str. 25)

TOP problémy města a jejich řešení

Seznam podpořených projektů z 2. výzvy dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21
Žadatel Název projektu Celkový rozpočet projektu 

(v Kč)
Požadovaná výše 

dotace (v Kč)
Bodový 
průměr

Návrh 
komise (Kč)

Rozhodnutí 
RM (Kč)

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Ve zdravém městě zdravý duch 20 000 20 000 32 10 000 10 000

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Strolerring do Jihlavy 7 000 7 000 40 7 000 7 000

Zdravá Vysočina, o.s. Seniorem v pohodě 20 000 20 000 39 20 000 20 000

Zdravá Vysočina, o.s.
V pohybu ke zdraví ve školní 

družině
20 000 10 000 34 10 000 10 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

krajská organizace Vysočina

Výstava k oslavě 65. let vzniku 

1. spolku neslyšících v Jihlavě
10 000 5 000 29 5 000 5 000

VSM ACADEMY, o.p.s. Jak se naučit hospodařit s penězi 20 000 10 000 30 10 000 10 000

VSM ACADEMY, o.p.s. Jak nespadnout do dluhové pasti 20 000 10 000 30 10 000 10 000

117 000 82 000 72 000 72 000


