
SLAVNOSTNÍ zahájení na jihlavské radnici a následný galakoncert v kostele Povýšení sv. Kříže odstartovaly ve čtvrtek 
15. května již 13. ročník festivalu Hudba tisíců Mahler - Jihlava 2014. Návštěvníkům se představil Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK a legendární Gabriela Beňačková pod taktovkou dirigenta Israela Yinona. Foto: Jiří Varhaník

Veřejné projednání 
upraveného návrhu 

územního plánu města
 4. června od 16 hodin 

ve velkém sálu kina Dukla .

Jednání městského 
zastupitelstva

10. června od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno on-line 
na webu města.

Josef Kodet

Dopravní problémy 
u nemocnice

Náměstek primátora Josef Kodet 
si myslí, že řešení nedostatku parko-
vacích míst v okolí jihlavské nemoc-
nice bude vyžadovat delší dobu. 

Zavedením poplatku za parko-
vání u nemocnice se rozmohlo 
parkování v okolních ulicích. Za-
znamenali jste protesty občanů, 
bydlících v okolí?

Dlouho připravovaná opatření ne-
mocnice v organizování parkování 
v areálu nemocnice a okolí byla uve-
dena v platnost v květnu. Tím, že 
nemocnice zavedla na všech svých 
parkovištích placená stání, donutila 
některé řidiče, návštěvníky nemocni-
ce, ale i ostatní, hledat místo pro bez-
platné parkování v přilehlých částech 
města. Obecně je množství parkova-
cích míst problém na všech sídlištích 
ve městě a nově zavedený systém 
u nemocnice tuto situaci ještě zhor-
šil. Proto se také již ozvalo několik 
občanů s požadavkem, abychom si-
tuaci pomohli řešit.

Jaké má město možnosti na kori-
gování parkování v okolí?

Možnosti na řešení jsou, ale nejsou 
jednoduchá a okamžitě realizovatel-
ná. Můžeme hledat řešení ve vybu-
dování nových parkovacích kapacit. 
To však je komplikované v sídlišti, 
které bylo postaveno před 50 lety 
a nepočítalo se zde s takovým stup-
něm motorizace, jako je nyní. 

 (Pokračování na str. 2)

Přestavba budovy Domu dě-
tí a mládeže v Brněnské ulici č. 
46 je v plném proudu. Při rozsáh-
lé rekonstrukci vzniká nástavba 
jednoho podlaží s učebnami a vý-
tvarným ateliérem, směrem do za-
hrady vznikne nová přístavba s ta-
nečním sálem. 

Budova bude zateplena a získá bez-
bariérový přístup, musí se provést 
kompletní elektroinstalace a rozvo-
dů vody a tepla. „Rekonstrukce zvýší 
kapacitu objektu, výrazně zlepší je-
ho technický stav a podmínky pro ná-
vštěvníky kroužků,“ uvedl pro tisk pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Na první pohled budova zásadní 
rekonstrukci nepotřebovala, skuteč-
nost ale byla jiná. „Je to budova z pa-
desátých šedesátých let. Například 
sociální zařízení, sítě, kanalizace, to 
vše bylo na pokraji životnosti. Celko-
vě byl objekt ve velmi špatném sta-
vu,“ vzpomněla výchozí situaci před 
začátkem rekonstrukce architektka 
Zuzana Hrubešová. 

„Zajímavostí je, že budova stojící 
v městské památkové rezervaci byla 
ve své době projektovaná a architek-

tonicky řešena k sídlišti Březinky, tedy 
k panelové zástavbě,“ zmínila archi-
tektka. Rekonstrukce vadu na krá-
se částečně napraví, budova dostane 
klasickou valbovou střechu. 

Půdní vestavba se využije k hudeb-
nímu sálu, výtvarné dílně a jazyko-
vé učebně. Vznikne například také 
zookoutek, elektrodílna, počítačová 
místnost a malý universální taneční 
sál využitelný i pro divadelní akti-
vity. Zařízení navštěvují i děti před-
školního věku, v souladu s hasičský-
mi předpisy proto musí být budova 
opatřena únikovou cestou řešenou 
venkovním točitým schodištěm. 

Dům dětí a mládeže v Jihlavě zři-
zuje město od roku 2012, kdy jej 
převzalo od Kraje Vysočina. „Pokud 
by město dům nepřevzalo, kraj by 
jej zrušil bez náhrady. Bude to zna-
menat další náklady, ale myslíme si, 
že by ve městě toto zařízení nemě-
lo chybět,“ řekl k tehdy rozhodnutí 
zastupitelstva náměstek primátora 
pro oblast školství Rudolf Chlou-
pek. 

Podobně jako Dům dětí a mládeže 
před několika lety město Jihlava pře-

vzalo od Kraje Vysočina i Základní 
uměleckou školu. Budovu školy také 
nechala jihlavská radnice kompletně 
zrekonstruovat a rozšířit. Mimořád-
ně povedená rekonstrukce pak po-
sbírala řadu cen.

Dům dětí a mládeže před rekon-
strukcí fungoval ve dvou budovách 
v Brněnské ulici. „Činnost kroužků 
se podařilo umístit do druhé budovy 
a do dalších nebytových prostor pro-
najatých na dobu rekonstrukce,“ řekl 
Tomáš Koukal z městského odboru 
školství.

Zájmové kroužky v Domě dětí 
a mládeže navštěvuje kolem tisícov-
ky dětí. Jihlava je zřizovatelem orga-
nizace, provoz ročně dotuje přibližně 
jedním milionem korun. S dokonče-
ním rekonstrukce se počítá v únoru 
2015.

Projektované náklady na rekon-
strukci DDM byly 42 milionů korun, 
ve výběrovém řízení však byla nej-
nižší nabídka 25,3 milionu korun bez 
DPH. Městu se na akci podařilo zís-
kat dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 
85 procent způsobilých výdajů.  -tz-

Přestavba Domu dětí a mládeže 
je v plném proudu


