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Zavedení nové trolejbusové lin-

ky v ulici Vrchlického v roce 2014 je 
ovšem ohroženo. Problémem je při-
pravovaná úprava silnice II/523 (pro-
jekt Kraje Vysočina) a také to, že po 
silnici II/523 (ulice Jiráskova, Na Do-
lech a Humpolecká) povede v roce 
2014 objízdná trasa z důvodu rekon-
strukce „Pražského“ mostu. Otázkou 
je také rychlost sladění dokumentací 
připravovaných projektů města s do-
kumentací pro rekonstrukci II/523 
a přijetí dotace pro Kraj Vysočina na 
tuto rekonstrukci. 

Pro zavedení nové linky „B“ je totiž 
zásadní možnost odbočit vlevo na kři-
žovatce S. K. Neumanna – Jiráskova, 
která se i z tohoto důvodu bude upra-
vovat na světelnou.

Součástí projektu Výstavba dopravní-
ho terminálu - městské nádraží Jihlava - 
Ia. etapa, jehož realizace právě probíhá, 
je přivedení MHD k vlakovému nádra-
ží Jihlava město a zavedení nové linky 
MHD, která bude spojovat toto měst-

ské nádraží ČD a Masarykovo náměstí. 
V rámci připravovaného projektu 

Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferenci 
MHD v Jihlavě - II. etapa bude vybu-
dován komplexní systém dopravní tele-
matiky pro zajištění preference MHD v 
Jihlavě, který zajistí plynulý průjezd vo-
zidel MHD přes světelná signalizační 
zařízení (SSZ) ve městě, a to přednost-
ně před ostatní dopravou s pozitivním 
dopadem na zkrácení nebo odstranění 
čekacích dob vozidel MHD na SSZ.

Současný stav pokud jde o výši jízd-
ného MHD v Jihlavě je stanoven „Ta-
rifem MHD v Jihlavě“. V tomto mate-
riálu je stanoveno jízdné pro všechny 
kategorie cestujících včetně jízdného 
pro mládež do 15 let věku. 

Toto jízdné je zvýhodněno oproti 
jízdnému „občanskému“ v některých 
případech o více než 50 %. Doprav-
ní podnik města Jihlavy, a.s. jako 
smluvní dopravce pro město Jihla-
va nemá kompetenci rozhodovat o 
výši jízdného jednotlivých kategorií 

Policisté v Kraji Vysočina se v na-
stávajícím podzimním období se-
tkávají stále více s chodci a cyklisty, 
kteří se pohybují v silničním provo-
zu za snížené viditelnosti nedosta-
tečně osvětleni. 

Účastníci silničního provozu si 
musí uvědomit, že chodec nebo cyk-
lista oblečený v tmavém oděvu, není 
za ranního šera před nadcházející zi-
mou v silničním provozu vidět. 

Pokud je člověk oblečen do tmavé-
ho oblečení, pak jej řidič přijíždějí-
cího vozidla uvidí na vzdálenost 18 
metrů. V bílém oblečení je viditelný 
již na vzdálenost 55 metrů. Pokud 
si chodec nebo cyklista na sebe ob-
leče oděv s refl exními prvky, pak jej 
řidič uvidí před svým vozidlem již 
na vzdálenost 200 metrů. Zde již má 
řidič dostatek času na chodce nebo 
cyklistu reagovat.

Zejména cyklisté si neuvědomu-
jí, že za snížené viditelnosti musí mít 
jízdní kolo vybavené stanoveným 

osvětlením. Vpředu musí mít bicykl 
osvětlení bílé barvy. Pokud je komu-
nikace dostatečně osvětlena poulič-
ním osvětlením, pak může tato svítil-
na svítit přerušovaně. Vzadu musí být 
jízdní kolo vybaveno světlem červené 
barvy, které může svítit i přerušovaně. 

Při svých cestách na osvětlení jízd-
ního kola cyklisté rádi zapomínají. 
Neuvědomují si, že se v podzimních 
dnech brzy stmívá a ze svých výletů 
na kole se již vrací za tmy. Bohužel 
je není na komunikacích vidět. Vý-
borným doplňkem pro jízdu na kole 
je refl exní vesta. Pokud si ji cyklista 
obleče, je pro řidiče motorových vo-
zidel velmi dobře viditelný a přispěje 
tím ke své vlastní bezpečnosti v sil-
ničním provozu.

K dalším problémům v dopravě 
dochází zejména v době tzv. „Du-
šiček“. V souvislosti s památkou 

zesnulých upozorňujeme všechny 
účastníky silničního provozu, aby 
jezdili opatrně, zbytečně nespěcha-
li, na cestu se vydávali odpočatí. Pa-
matujte, že je tu již podzim a proto 
mohou být silnice pokryté mokrým 
listím, popřípadě namrzlé. Po ránu 
bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problé-
mem „Dušiček“. Hřbitovy a parko-
viště blízko hřbitovů začnou navště-
vovat i lidé, kteří sem přijdou úplně 
za jiným účelem. Ten bude jen jedi-
ný, a to něco získat - ukrást. 

Majitelé vozidel často spoléhají na 
to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, 
a to se přece nemůže nic stát. 

Na vloupání do vozidla a jeho pro-
hledání ale stačí zloději jen pár mi-
nut. Proto veškeré mobily, fotoapa-
ráty, kabelky, peněženky, oblečení 
nebo jiné cennosti nenechávejte na 
sedadlech, popřípadě ani v zavaza-
dlovém prostoru. 

Nejen že se vám ztratí věci z automo-
bilu, ale dojde ještě k jeho poškození. 

Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí 
ani tehdy, pokud si je vezmete sebou 
na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji 
kabelku nebo jinou cennost byť jen 
na chvíli odložíte na okraj hrobu a 
jdete, např. pro vodu do vázy, odnést 

starou výzdobu do kontejneru nebo 
zapálit svíčku, stává se váš majetek 
velmi snadným cílem pro zloděje. 

Není proto od věci všímat si svého 
okolí a zejména podezřelých osob. 
Pokud i přes veškerá preventivní 
opatření dojde ke krádeži věcí, je 
dobré okamžitě vše nahlásit policii. 
V případě vykradení vozidla na nic 
nesahejte a vyčkejte na příjezd poli-
cejní hlídky. 

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Na silnici musíte být vidět

Oblečení je důležité

Dušičky a krádeže

TOP problémy města…
cestujících. Obecně platí, že čím je 
jízdné v MHD levnější, tím se zvýší 
tzv. „prokazatelná ztráta z provozu 
MHD“, město Jihlava tyto ztráty po-
tom dopravci hradí. 

Stejný algoritmus je možné také 
použít pro náměty na zvýšení počtu 
spojů. Také v této věci jednoznač-
ně rozhoduje město Jihlava formou 
schvalování jízdních řádů autobuso-
vých a trolejbusových linek. Řádně 
odůvodněné požadavky na změny 
jízdních řádů jsou ve většině případů 
akceptovány. 

Dopravní podnik v průběhu roku 
eviduje náměty a požadavky občanů, 
případně osadních výborů na změny 
případně úpravy jízdních řádů linek 
MHD.

9.  Oživit kulturním akcemi 
veřejná prostranství:

Město Jihlava v rámci uchování kul-
turního dědictví a jeho odkazu pravi-
delně pořádá nebo hostí mnoho kultur-
ních akcí, např.: Festival Mahler Jihlava 
– Hudba tisíců, Jihlavský havířský prů-
vod, Den otevřených dveří památek – 
Dny evropského dědictví, Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů Jihlava, 
Festival sborového umění, Jihlavské 
kulturní léto, průvod sv. Martina, Jih-
lavské vánoce, Jihlavské jarmarky, diva-
delní festival a mnoho dalších akcí. 

Pořádání kulturních akcí ostatních 
pořadatelů město podporuje granto-
vým programem.

Více informací o kulturních akcích 
naleznete na www.visitjihlava.eu.  -tz-  


