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Druhá možnost je metoda, která 

se nazývá FIDIC. Při ní použijeme 
např. architektonickou studii, sepí-
šeme požadavky na technické vyba-
vení (kniha standardů) a nabídne-
me  realizaci vícero firmám, a je na 
nich, jak se se stavbou „poperou“.  

Tedy pro srozumitelnost – bude-
me chtít takovou a takovou šatnu, 
a je nám jedno, kudy povede elek-
třina, topení, ventilace atd. Oni na-
jdou projektanta, který jim to na-
projektuje a ocení. My vybereme 
variantu, která se nám bude nejvíc 
zamlouvat a necháme to touto fir-
mou postavit za určenou cenu. 

Tenhle proces jsme schopni 
zvládnout asi do jednoho roku. Te-
dy 2018 by se mohlo začít stavět, a 
teoreticky na podzim 2019 bychom 
mohli mít na Mistrovství světa ju-

niorů halu hotovou. Bohužel je to 
cesta pro nás dosud nevyzkoušená.

Už jen stručně – město rozhod-
lo o zakoupení areálu Modety u 
jihlavské zoo a na tři roky bude 
areál pronajímat?

Získali jsme tím čas pro další roz-
hodnutí, jak nejlépe tento prostor vy-
užít. Nabízí se vybudovat zde jakési 
zázemí zoo, například restauraci.

Podobně to vypadá s letištní 
dráhou na Henčově?

Ano. I zde jsme rozhodnutím 
krajského zastupitelstva získali po-
třebný čas na vypracování studie, 
co bude pro Jihlavu nejlepší. Sám 
za sebe říkám, že jsem pro výstavbu 
letiště, a chtěl bych, aby bylo vní-
máno jako letiště krajské.

Náměstek Vratislav Výborný: 
Budeme transparentnější...

Může Jihlava zariskovat a přihlásit se 
k pořadatelství hokejového MS juniorů?

ČSSD
MS juniorů je jistě prestižní a pro 

Jihlavu významná událost, a byl bych 
velice rád, aby se v našem městě 
uskutečnilo. Ovšem pouze za před-
pokladu, že bude možno včas zrea-
lizovat rekonstrukci HZS. Jinak by 
hrozila spíše ostuda.

 Vratislav Výborný,
 náměstek primátora 

KSČM
Jsem přesvědčen, že Jihlava by 

se měla o konání hokejového mi-
strovství světa juniorů v našem 
městě ucházet. Proto jsem byl zkla-
maný, že předkladatel na minulém 
zastupitelstvu tuto věc stáhl. 

Žádost Jihlavy o účast na mis-
trovství světa juniorů považuji za 
proklamaci, která městu umožní  
se Svazem ledního hokeje o tom 
jednat. Jihlava by se  konáním mis-
trovství světa v našem městě velmi 
zviditelnila. Naposledy se v Jihlavě 
před více než padesáti lety kona-
lo mistrovství světa ve volejbalu v 
nově otevřené hale nad bazénem v 
Rošického ulici. 

Hokejové mistrovství světa tzv. 
dvacítek je velmi sledované. V ne 
tak dávné minulosti náš tým pod 
vedením trenéra Jaroslava Holíka 
mistrovství světa vyhrál. 

Současný český hokej bohužel  
trochu  stagnuje a mistrovství svě-
ta juniorů by mohlo  přinést  větší 
popularizaci hokeje zejména mezi 
mládeží, a to i v Jihlavě. 

Mistrovství světa juniorů by se 
mělo konat na přelomu roku 2019 
- 2020 se zahájením v prosinci 
2019. Základní podmínkou jeho 
konání v Jihlavě je, aby v té době 
již byla provedena rekonstrukce 
Horáckého zimního stadionu. Po-

kud se našim předkům podařilo 
zimní stadion před šedesáti lety 
postavit, tak nevidím žádné důvo-
dy ho za současného   stavu tech-
niky zrekonstruovat. Překážkou 
může být jen nejednotnost politic-
ké vůle zastupitelstva. 

Jen pro připomenutí: zastupitel-
stvo dvakrát odmítlo architektonic-
kou soutěž na stadion za deset mi-
lionů Kč, a 27 hlasy pak rozhodlo 
využít platné stavební povolení re-
konstrukce stadionu a upravit stá-
vající projekt Ing. Žáka dle studie 
Arch. Buchty, která byla  odevzda-
ná  15. října. Setrvávají však názo-
ry některých zastupitelů na stavbu 
nového stadionu za městem, rekon-
strukci řešit architektonickou sou-
těží, nebo zadat studii nenutnějších 
úprav, zejména výměnou střechy. 

Rozhodující bude  zastupitelstvo 
12. prosince, které by mělo již v 
této věci definitivně rozhodnout. 
Podle mého názoru by se mělo po-
kračovat v úpravě projektu pod-
le zpracované studie, a město  by 
mělo co nejdříve rozhodnout o 
dodavateli stavby, který by již kon-
krétně jednal s projektantem a při-
pravil zahájení stavby. 

Pokud by vybraný dodavatel po-
jal rekonstrukci stadionu jako svou 
prestižní stavbu, a byl by motivo-
ván i mistrovstvím světa juniorů na 
novém stadionu, nemám z dodrže-
ní termínu obavu. Do zahájení mi-
strovství přece jen zbývají  téměř 
tři roky... 

Pokud se týká finančních podmí-
nek konání mistrovství pro naše 
město, je třeba je řešit s hokejovým 
svazem.  Když bude prosincové za-
stupitelstvo  znovu žádost Jihlavy 
na konání hokejového mistrovství 
světa juniorů v Jihlavě projednávat, 
tak tuto žádost z výše uvedených 
důvodů  podpořím.

 Pavel Šlechtický, 
 zastupitel za KSČM  

Zeptali jsme se: Za jakých podmí-
nek by Jihlava měla usilovat o pořa-
datelství hokejového MS juniorů 
2019? 

TOP 09
První myšlenka, která mě napadá, 

je ta, že musí být místo, kde lze MS 
hrát. Tedy musí být dostavěná hala, 
která tomuto velkému podniku po-
skytne odpovídající zázemí. 

Ne ve stadiu plánování, ne ve sta-
diu rozestavěnosti, ale musíme mít 
chod haly tzv. osahaný. Jinak risku-
jeme, že to naše pořadatelství bude 
fi asko. 

Dle mého názoru nemá město ka-
pacity na to, aby souběžně dozoro-
valo a rozhodovalo o velkém pro-
jektu přestavby hokejové haly, a ve 
stejném čase připravovalo tak roz-
sáhlý projekt, jakým mistroství světa 
juniorů bezesporu je. Je lepší se sou-
středit na jednu věc, a tu udělat po-
řádně, než udělat několik akcí, které 
nakonec budou vypadat např. jako 
dopravní terminál, nebo kruhový 
objezd na Pávovské ulici. 

Příkladů bychom našli jistě více. A 
to se záměrně nevracím zpět k dis-
kuzi, jestli je lepší nová hala, nebo 
přestavba, protože to bychom mohli 

vyčerpat kapacitu těchto novin. 
Druhá věc, která je nutná k pořá-

dání tohoto turnaje, je dobré fi nanč-
ní zázemí města. Protože tato akce 
bude jistě vyžadovat investice na 
počátku (zcela nepochybně nemalé 
investice). Jistě, na konci celého pro-
cesu může být výdělek pro město, 
ale k němu je poměrně dlouhá cesta, 
do které je potřeba vkládat určité fi -
nanční částky. Nicméně věcí, do kte-
rých se město rozhoduje investovat, 
je poměrně hodně, včetně již zmiňo-
vané stavby zázemí hokejového klu-
bu. 

Třetí věcí, která by měla být vyře-
šena, je pohyb osob v centru měs-
ta. Tím myslím možnost parkování, 
přepravy a dopravy. Projektů hodně, 
ale zatím chybí konkrétní realiza-
ce. Jenom to špatné vlakové spojení 
směrem do celé republiky. 

Čtvrtou věcí jsou ubytovací kapa-
city. Máme dostatek ubytovacích 
kapacit, které splňují normy očeká-
vané od návštěvníků takové akce? 
A jistě nejdůležitější otázka, která 
může padnout i na začátku. Máme 
nyní dostatek osobností, které jsou 
schopny celou ohromnou akci usku-
tečnit tak, aby prezentovala Jihlavu 
důstojně před celým světem?

 Roman Peschout,
 zastupitel města

Světelné a signalizační zařízení pro chodce a cyklisty u křižovatky ul. Tols-
tého a Tyršova je už postaveno, v prosinci bude spuštěno do provozu. Jihlava 
tak získá další přechod, splňující nejnáročnější požadavky na bezpečnost.

„Přechod pro chodce je vybaven akustickou signalizací pro nevidomé, ta bude 
aktivována bezdrátově pouze nevidomými, pomocí zařízení aktivace signalizace,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Zařízení je osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED s funkcí stmívání, a 
k detekci vozidel budou sloužit videodetektory.

Použitý soft ware je plně kompatibilní se stávajícím systémem preference 
MHD.

„Součástí projektu je i provedení rozšíření ulice Tolstého pro prodloužení samo-
statného odbočovacího pruhu na navazující křižovatce (Tolstého – Jiráskova) 
směrem k řešené křižovatce o cca 33 m, s ohledem na skutečnost, že v dopravních 
špičkách dochází k zablokování jízdního pruhu souběžným pruhem pro jízdu 
rovně a odbočení doleva na navazující křižovatce,“ doplnil Tinka.

Všechny přechody pro chodce a místa pro přecházení jsou navržena jako 
bezbariérová. Cena stavebních prací z výběrového řízení je 2,4 milionu bez 
DPH, termín pro dokončení stavebních prací je do 10. prosince. -lm-

Přechod u DIODu bude bezpečnější

SEMAFORY na křižovatce Tolstého a Tyršova čekají na uvedení do provozu. 
 Foto: Lubomír Maštera


