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Během ledna proběhlo pět veřej-
ných plánovacích setkání k územ-
ním studiím pěti jihlavských loka-
lit. 

Veřejnost se seznámila s návrhy 
rozvoje Špitálského předměstí, Han-
dlových Dvorů, Havlíčkovy ulice, 
Sídliště I a lokality Na Bělidle. Na 

každém setkání představili autoři 
nejúspěšnější studii z architektonic-
ké soutěže, kterou jihlavská radnice 
uspořádala na podzim 2016. 

Občané pojmenovali pozitiva a ne-
gativa návrhů, a zároveň hodnotili 
dnešní stav území defi nováním hod-
not, problémů a potenciálů oblasti. 

Proběhla veřejná plánovací setkání 
k územním studiím jihlavských lokalit

CELKEM pět setkání s veřejností připravil magistrát s občany města. Tentokrát 
se diskutovalo o pěti připravovaných lokalitách.
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Během prosince a ledna navštívilo jihlavskou radnici šest skupin studentů z 

jihlavského Gymnázia a Střední školy stavební, aby diskutovali o vznikajících 
územních studiích pěti lokalit v Jihlavě. Studenti si prohlédli návrhy hod-
nocené v architektonické soutěži, a následně se věnovali zejména územním 
studiím Havlíčkovy ulice a Špitálského předměstí. Tématem byla současná 
podoba jihlavského veřejného prostoru a způsob, jakým jsou dnes lokality 
využívány. Následovala diskuze o významu veřejného prostoru pro společ-
nost a o konkrétních úpravách, které územní studie navrhují.

 -tz-

Studenti na radnici diskutovali 
o budoucím rozvoji města

Nejvíce občanů se zúčastnilo se-
tkání k revitalizaci Sídliště I, kde 
byla důležitým tématem parkovací 
místa, a to jak jejich nedostatek, tak 
doporučení nedělat ze sídliště par-
koviště a počet stání navyšovat spíše 
s opatrností. Velmi přínosné debaty 
se odehrály i nad návrhy studií ostat-
ních lokalit. 

U Špitálského předměstí byl klad-
ně hodnocen koncepční přístup 
k budoucímu rozvoji, zároveň však 
byly vzneseny otázky k navrhované 

hustotě zástavby a dopravnímu na-
pojení nové lokality. 

Nad návrhem úprav Havlíčkovy 
ulice občané diskutovali o adekvát-
ní tváři celoměstsky významného 
veřejného prostoru. Všech setkání 
se zúčastnili i autoři vítězných ná-
vrhů, kteří budou nyní dopracová-
vat územní studie. Podkladem k je-
jich další práci budou mimo jiné i 
informace získané z veřejných se-
tkání.

 -tz-

V roce 2016 byly nasvětleny další přechody pro 
chodce přes frekventované komunikace v Jihlavě: 
Jiráskova – U Tunelu, Na Dolech – Centrostav, 
Na Dolech – Strojírenská, Romana Havelky – 
Nad Splavem, Polenská – autodíly Pojer, Demlova 
– ZŠ Březinova, ZŠ Demlova.

„Cílem projektu bylo především zvýšení bezpeč-
nosti chodců na přechodech na nejrizikovějších ko-
munikacích v Jihlavě, neboť jejich stav neodpovídal 
podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních ko-
munikacích a existovalo zde reálné nebezpečí ohrože-
ní zdraví účastníků silničního provozu, zejména pak 
chodců,“ uvedl primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Nově vybudované osvětlení přechodů tvoří sto-
žáry s výložníky s oboustrannými refl exními bez-
pečnostními polepy, asymetrické svítidlo s mož-
ností naklápění a příslušné dopravní značky.

Stavební práce na projektu probíhaly od září do 
listopadu 2016. Zhotovitelem stavby byla fi rma 
AŽD Praha, s. r. o., a celkové náklady činily 987 
tis. Kč.

Tři ze šesti řešených přechodů byly fi nančně 
podpořeny z Fondu Vysočiny, v rámci projektu 
„Bezpečná silnice 2016 – Osvětlení přechodů pro 
chodce v Jihlavě“. Celková výše poskytnuté dotace 
z grantového programu Fondu Vysočiny „Bezpeč-
ná silnice 2016“ činí více než 161 tis. Kč.

Jihlava se zvyšování bezpečnosti přechodů pro 
chodce věnuje dlouhodobě, ročně do této oblasti 
investuje asi milion korun. Za uplynulých pět let 
tímto způsobem upravila už čtyři desítky přecho-
dů. V letošním roce hodlá město Jihlava podob-

ným způsobem upravit dalších 17 přechodů pro 
chodce. -tz-

Další nasvětlené přechody pro chodce

NOVÝM nasvětleným přechodem je přechod na kři-
žovatce Havlíčkova – Polenská.
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Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 
2016 vyprodukovali nebo nakládali s více než 
100 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než 
100 t ostatních odpadů, na povinnost zaslat v zá-
konném termínu do 15. 2. 2017 pravdivé a úplné  
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 
nakládání s nimi, elektronicky a v datovém stan-
dardu Ministerstva ŽP prostřednictvím Integro-
vaného systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách 
města. Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmano-
vá (tel.: 565 593 310, e-mail: bara.kolmanova@
jihlava-city.cz) -tz-

Podnikatelé, je čas  na 
ohlašování odpadů!Jihlavská radnice zajistila pro osoby bez domo-

va zázemí, kde mohou setrvat v době velkých 
mrazů. Objekt v Žižkově ulici 109 může být úto-
čištěm až pro patnáct lidí. K dispozici je od polo-
viny ledna.

V budově města, dříve využívané Správou měst-
ských lesů pro vázání květin, jsou pro bezdomov-
ce zajištěny nejzákladnější potřeby. 

Budova bude k dispozici na zatím blíže neurče-

ný čas, po dobu nepříznivých klimatických pod-
mínek. „Fungování zatím zajistí radnice a městská 
policie, v následujících dnech budeme řešit, jak to-
muto zařízení dát ofi ciální ráz. V tuto chvíli pova-
žujeme za důležité mít takový prostor vůbec k dispo-
zici,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Kalina. 

O existenci zařízení informovali bezdomovce 
v ulicích strážníci městské policie.

 -tz-

Bezdomovci přečkávají mráz ve vazárně 

Od 15. do 28. února 2017 lze podávat žádosti do 
dotačního programu (DP) v rámci Projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21. 

Již nyní na úřední desce a webu Zdravého města 
lze nalézt Pravidla, Výzvu a Žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Jihlavy. Výše podpory 
jednoho projektu je maximálně  20 tisíc korun. 
Výzva DP je pro období 15. 2. – 31. 12. 2017. 
V rámci DP mohou žádat fyzické i právnické oso-
by nekomerčního charakteru.  

Cílem podpory jsou projekty, které navazují na 
strategické dokumenty PZM a MA21 např. Zdra-
votní plán města Jihlavy, aktuální Plán zdraví a 
kvality života, který reaguje na problémy vzešlé 
z veřejné diskuze - Fóra Zdravého města, nebo 
se vztahují k osvětovým komunitním kampaním 
Zdravého města (Den Země, Den bez tabáku, Ev-
ropský týden mobility apod.).

Dotace se bude letos rozdělovat již popáté. Pro-
jekty podpořené v minulých letech jsou uveřejně-
ny na webu Zdravého města Jihlavy.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21

Nové projekty
Zdravého města


