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TOP problémy města a jejich řešení
(Dokončení ze str. 14)
Dalším plánovaným krokem je zave-

dení linky MHD v ulici Vrchlického, 
navazující na železniční zastávku ve Sta-
rých Horách. Realizací dojde k rozšíře-
ní území obsluhovaného MHD, snížení 
intenzity automobilové dopravy a sní-
žení emisí výfukových plynů. Realizace 
v roce 2015.

Byla zahájena realizace výstavby ko-
munikace ul. Buková a úprava zastá-
vek MHD v ulici S. K. Neumanna. 

Trolejové vedení v ulici Vrchlického 
a pokračování k železničnímu přejez-
du na ulici Jiráskova bude dokončeno 
jako jedna investice až v roce 2015. 
Z plánu investičních akcí pro rok 
2014 byla tato akce vyjmuta. Důvo-
dem je rekonstrukce ulice Jiráskova, 
včetně vybudování nové točky trolej-
busů u železničního přejezdu, připra-
vená úprava silnice II/523 (projekt 
Kraje Vysočina), a také to, že po sil-
nici II/523 vede v letošním roce ob-
jízdná trasa z důvodu rekonstrukce 
Pražského mostu. Dalším důvodem 
přesunu je možnost fi nancování akce 
z dotačních fondů EU.

V akčním plánu pro rok 2014 byly 
v návaznosti na rozvoj MHD zařaze-
ny následující aktivity. Úpravy chod-
níků související s projektem Bez-
bariérové úpravy zastávky MHD 

a dopravní telematika – II. etapa – 
bezbariérové úpravy chodníků u pře-
chodů pro chodce. Již zrealizovány 
byly úpravy na křižovatkách Havlíč-
kova – Fritzova (u bývalé Tesly), Sei-
fertova – Žižkova, dvou křižovatkách 
na ulici Jiráskova (u autobusového 
nádraží) a přechodu ulice Žižkova 
(u základní školy). V současnosti pro-
bíhají úpravy křižovatky Benešova 
– Žižkova. V přípravě je úprava kři-
žovatky Fritzova – Jiráskova. Dalším 
projektem rozvoje MHD je Zřízení 
zastávek – ul. Okrajová – výstav-
ba autobusové zastávky, chodníků 
a osvětleného přechodu pro chodce. 

Parkování a čistota pozemních 8. 
komunikací

Parkování
Město Jihlava řeší problematiku do-

pravy v klidu v rámci připravovaných 
rozvojových a revitalizačních plánů. 
Schválený Strategický plán rozvoje 
statutárního města Jihlavy počítá s ná-
sledujícím opatřením:

Doprava v klidu – rozvoj a dostav-
ba parkovacích stání v Jihlavě

Rozvoj a dostavba parkovacích stá-
ní v Jihlavě je řešena v rámci projektu 
„Koncepce parkovacího systému na 
území širšího centra města Jihlavy“, 
vypracované fi rmou Udimo v roce 

2012. Realizací projektu se zlepší si-
tuace v oblasti stacionární dopravy na 
území města, dojde k rozšíření systé-
mu parkovacích zón a zvýšení kom-
fortu obyvatel a návštěvníků města. 

Akční plán pro rok 2014 počítal 
s vybudováním parkoviště za DKO 
pro 65 osobních vozidel. Bylo zaháje-
no řízení o povolení stavby. S realizací 
stavby se počítá v roce 2015.

Připravuje se realizace dosažitelných 
ploch. Snahou je dostat do rozpočtu 
peníze na zřízení parkovišť na dosa-
žitelných plochách. Město jedná i se 
zřizovateli soukromých parkovišť, aby 
byla v systému, a aby se poptávka po 
parkování co nejvíce uspokojila.

Nová parkoviště budou vybudována 
v rámci projektů Sportovně relaxační 
centrum Český mlýn (32 parkova-
cích míst) a Revitalizace části parku 
Malý Heulos – II. etapa (26 parkova-
cích míst). Komplexně je řešeno par-
kování na sídlišti v ulicích Březinova, 
Demlova a Na Kopci. V rámci pro-
jektu revitalizace tohoto sídliště při-
bude 378 nových parkovacích míst. 
V rámci projektu revitalizace sídliště 
Královský Vršek a ulice Jarní se počítá 
s vybudováním nových parkovacích 
míst a zlegalizováním a vyznačením 
parkovacích stání v celkovém počtu 
75 parkovacích stání na Královském 

Vršku a 25 v ulici Jarní. V rámci rege-
nerace veřejných prostranství v ulici 
Srázná dojde k vybudování 157 no-
vých parkovacích míst.

Čistota pozemních komunikací
Čistota města (chodníky, sídliště 

i komunikace) je každoročně zajišťo-
vána prostřednictvím odboru dopra-
vy, který má na tyto činnosti vyčle-
něny fi nanční prostředky z rozpočtu 
města.

Předpokládané celkové výdaje na 
správu a údržbu silnic v roce 2014 či-
ní 31 mil. Kč. Předpokládané náklady 
na čistotu města činí 13 mil. Kč.

O čistotu města, zimní údržbu, 
správu komunikací, veřejné osvětlení 
a dohled nad provozem v jihlavském 
tunelu se stará Divize I. Služeb města 
Jihlavy. 

V současnosti se udržuje cca 201 
km vozovek a 166 km chodníků. 
Meziroční nárůst udržovaných ploch 
představuje asi 2% (vzhledem k roz-
voji města). Současný stav čistoty 
komunikací a chodníků je přijatel-
ný, přesto je snahou získat na čisto-
tu města více fi nančních prostředků. 
Jedním z důvodů je, že čistota města 
se pravidelně umisťuje mezi deseti 
největšími problémy města z pohledu 
jeho obyvatel. Gabriela Součková,
 koordinátorka MA21

 
   

 
     
  

      

      
       

 
    

Krátce
Upozornění pro cestující 

veřejnost na linkách MHD
Výluka na lince „4“. S platností od 

27. 10. do 16. 11. 2014 bude uzavře-
na komunikace Polenská.

Linka „4“ bude jezdit po objízdné 
trase Havlíčkova – Hlavní nádraží 
ČD – Hruškové Dvory.

Zastávka „Polenská ul.“ bude po 
dobu výluky zrušena. Na objízdné 
trase bude linka „4“ stavět na zastáv-
kách „Pod Ján. kopečkem“ a „Hl. ná-
draží ČD“ v obou směrech. -tz-

Rada seniorů plánuje 
besedu s novými zastupiteli

Rada seniorů Jihlava na své říjnové 
schůzi se připravovala na povolební 
besedu se zastupiteli města. 

Bylo dohodnuto, jak se na jednání 
připravovat, a jaká je oblast zájmu, 
například budování domovů pro se-
niory, domovů zvláštního určení, vý-
ši nájemného apod. 

Senioři připravili i podněty k MHD 
v Jihlavě, které hodlají zastupitelům 
přednést.

Příští schůze RS se koná 25. 11. 
a po schůzi následuje v 9 hod. bese-
da k problematice dopravy. -lm-

Diakonie pořádá 
charitativní sbírku
Do přistaveného vagonu na nádraží 

mají lidé možnost dovézt nejen jaké-
koliv oděvy, ale i obuv, hračky, drob-
nou elektroniku a domácí spotřebi-
če. „Kdysi jsme tyto vagony pořádali, 
potom jsme od těchto akcí upustili, a to 
z toho důvodu, že se vagony neplnily. 
Rádi bychom tuto akci na žádost ob-
čanů opět zopakovali,“ uvedla Zuzana 
Keraghelová. 

Vagon bude na nákladovém nádra-
ží přistaven dne :

Sobota 22. 11. 2014
Kde: nákladové nádraží Jihla-

va město – úplně vzadu, směrem 
k Feroně.

Čas : 9.00 – 17.00 hodin -tz-

Rozšíření hodin plavání 
Služby města Jihlavy, které provo-

zují bazén E. Rošického v Jihlavě, 
navyšují počet hodin pro veřejnost. 
Rozšířené hodiny plavání pro veřej-
nost budou každé úterý, v době od 
17.00 do 18.00 hodin. Plavání bude 
probíhat v pěti drahách, a od 18.00 
do 20.00 hodin dokonce v šesti dra-
hách. To znamená, že návštěvníci 
budou mít k dispozici celý plavecký 
bazén.  -tz-


