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Jihlavský magistrát připravuje 
revitalizaci prostoru od náměstí 
Svobody Sráznou ulicí dolů až do 
Úvozu. 

Záměrem je rekonstruovat vodovod 
a kanalizaci, což následně umožní po-
ložit nové povrchy silnic a chodníků, 
při jedné akci se do ulic dá i nové ve-
řejné osvětlení a mobiliář, dojde na 
úpravy zeleně. Nepřehledné místo, 
kde se k ulici Srázné sbíhají ulice 
Úvoz, Gorkého, Na Stoupách a vý-
jezd od soukromého objektu, by měla 
vyřešit kruhová křižovatka. 

Jedna ucelená investice by zde vy-
řešila hned několik problémů. Pro-
jekt upraví a přidá místa k parkování, 
vozovka ve Srázné konečně přestane 
připomínat tankodrom, na chodní-
cích to nebude na vyvrtnutí kotníku, 
úpravy prospějí zeleni. 

„Dokončuje se zde soukromý projekt, 
který modernizuje a oživí prázdné prů-
myslové objekty bývalé Tesly. Pokud 
se radnici podaří prostor Srázné ulice 
upravit, v relativně krátkém čase se 
tato část města nedaleko centra výraz-
ně promění k lepšímu,“ uvedl primá-
tor Jaroslav Vymazal s připomínkou, 
že probíhají práce i nedaleko v údolí 
Malého Heulosu, kde vznikne širší 
a bezpečnější komunikace a osvětle-
ný chodník až k areálu letního kina 
a nové sportovní zázemí.

Proti úpravám zanedbaných ulic 
se žádný protest neobjevil, nicmé-
ně několik obyvatel se ozvalo proti 
části projektu, ve které se počítá 
s vybudováním kruhové křižovatky 
v Úvoze. Názory se objevily v tisku, 
na sociálních sítích i na jednání za-
stupitelstva. Podle kritiků je zde kru-
hový objezd zbytečný, je na něj málo 
prostoru, ubere parkovací místa, 

zvýší hlučnost, znemožní zásobová-
ní prodejen apod. 

„Místo je nepřehledné, z dopravního 
hlediska nebezpečné, sbíhá se zde pět 
silnic, parkování je tu chaotické, chybí 
zde bezpečné a bezbariérové přecho-
dy a osvětlení ulic. Kdo tento prostor 
nezná, těžko se zde orientuje. Navržené 
řešení tyto problémy odstraní. Přehled-
nost a bezpečnost se zvýší výrazným 
způsobem,“ poznamenal vedoucí od-
dělení investic Miroslav Kašík s tím, 
že k projektu se vyjádřily všechny 
dotčené orgány kladně.

Jiný názor má úřad i na obavy ze 
zvýšení hluku. „Současné dlážděné 
povrchy komunikací, navíc v tomto 
stavu, jsou hlučné. Dlažbu nahradí as-
falt, hlučnost se sníží významně. V ne-
poslední řadě plánované úpravy pro-
spějí tomuto prostoru i co do vzhledu,“ 
dodal Miroslav Kašík.

Provozovatelé prodejen uvádí, že 
kruhový objezd znemožní zásobová-
ní. „Nyní před prodejnami může kdo-
koliv zapakovat třeba na celý den a zá-
sobování se k prodejně nedostane. Při 
rekonstrukci před prodejnami vznikne 
samostatný záliv s parkovacími místy 
s maximální dobou parkování 30 
minut. Zákazníci zaparkují a nakou-
pí si, ale nikdo nebude moci blokovat 
místo celý den nebo několik dní,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy Ján Tinka. 

Několik obyvatel z okolí uvažova-
ného kruhového objezdu jednalo se 
zástupci úřadu, kteří se jim pokoušeli 
situaci vysvětlit, občané ale vysvětlení 
nepřijali a podali námitku k územní-
mu řízení. Námitku vyřizuje Krajský 
úřad Kraje Vysočina, v době uzávěrky 
nebylo rozhodnutí známé. 

„Vnímáme připomínky obyvatel, 
pokud jsou relevantní, rádi projek-

Kruhový objezd v Úvozu vyvolal emoce

ty podle přání veřejnosti upravíme. 
Ale nejsem si jist, zda v tomto přípa-
dě obavy ze změny nejsou silnější než 
reálné argumenty pro úpravu tohoto 
místa. Projekt dává smysl jako celek, 
nějak ho dále upravovat nebo dělit by 
nebylo vhodné,“ uvedl primátor Jaro-

slav Vymazal. 
Náklady na revitalizaci Srázné 

ulice vyjdou odhadem na pětaše-
desát milionů korun, město bude 
žádat o dotaci z evropských fondů, 
která by mohla pokrýt až 85 % 
uznatelných výdajů.  -tz-

Dub rostoucí nedaleko Jihlavy – 
Heroltic se dostal mezi dvanáct fi -
nalistů soutěže Strom roku 2014. 
Porota soutěže vybrala jihlavského 
zástupce mezi 85 přihlášenými stro-
my z celé republiky. 

Osamělý mohutný dub letní roste 
uprostřed polí na křižovatce býva-
lých cest do Jihlavy, Polné a Havlíč-
kova Brodu. „Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je 277 cm, stáří od-
hadujeme asi na 140 let,“ uvedla Mar-
tina Gregorová z odboru životního 
prostředí jihlavského magistrátu. 

Přihlášku do soutěže organizova-
né Nadací Partnerství poslali pra-
covníci jihlavského magistrátu. Vý-
jimečného stromu si zástupci úřadu 
začali více všímat v loňském roce, 
kdy probíhala renovace křížku skry-
tého právě pod větvemi mohutného 
stromu. Přihláška doplněná krátkou 
povídkou a fotografi í a samozřejmě 
strom samotný zaujal a porota jej 
zařadila do fi nále. Který z nominova-
ných stromů se stane Stromem roku 
2014 rozhodne hlasování veřejnos-
ti. Hlasování bude probíhat od 15. 
června do 10. října 2014. Podmínky 
hlasování s předstihem zveřejníme. 

„Na základě této soutěže bychom chtě-
li o stromu podat informaci obyvatelům 
Heroltic a Pávova s návrhem na obnovu 
cest k dubu. Obnovené cesty by se mohly 
stát zajímavou vycházkovou trasou pro 
obyvatele nejen těchto místních částí. 
Nedaleko roste uprostřed polí stará hru-
šeň. Vycházková trasa by mohla oba 
stromy propojovat. Oba stromy jsme 

navrhli na vyhlášení jako stromy pa-
mátné,“ dodala Martina Gregorová.

Jasno už je také v tom, jak by se na-
ložilo s případnou výhrou v soutěži. 
„Z výtěžku bychom nechali dub ošet-
řit,“ popsala Martina Gregorová. 

Cena Stromu roku putovala do Ji-
hlavy v roce 2003 pro buk u kostela 
sv. Jakuba Většího. -tz-

Dub u Heroltic je ve fi nále 
ankety Strom roku 2014 

DUB u Heroltic postoupil do fi nále soutěže Strom roku 2014. O výsledku rozhod-
ne hlasování veřejnosti na webu. Foto: Lenka Grosmannová

Jak lze domluvit tuto službu? 
Za imobilního občana se na úřad 

dostaví jím pověřená osoba, která 
předloží dosavadní občanský průkaz 
žadatele a případně doloží změnu 
údajů, např. změnu stavu. Pracovni-
ce údaje zkontrolují a domluví si ter-
mín osobní návštěvy. 

Jak je prováděna tato služba? 
Pracovnice úřadu osobně navštíví 

imobilního klienta s již předchys-
tanou žádostí, klienta vyfotografu-
jí, a pokud je to možné, klient se na 
žádost podepíše. Do 30 dnů pra-
covnice klienta navštíví znovu s  vy-
hotoveným občanským průkazem. 
Návštěvy jsou uskutečňované vždy 
po předchozí telefonické domluvě 
s pověřenou osobou. Je dobré, aby 
u klienta byl přítomen někdo z jeho 
blízkých a usnadnil komunikaci pra-
covnic s klientem. 

Kolik tato služba stojí? 
Samotná služba je bezplatná, zů-

stává ale povinnost uhradit správní 
poplatek, pokud tak stanoví zákon, 
např. z důvodu ztráty či odcizení. 

Kontaktní místo a osoba: vchod 
z ulice Hluboká 8, Jihlava, III. patro, 
Zdeňka Šanderová, tel.: 567 167 255, 
e-mail: zdenka.sanderova@jihlava-
city.cz.

Občanské průkazy 
pro imobilní občany


