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JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v pondělí 5. února od 13 hodin.
Zasedání je promítáno on-line na 

webu města.

JIHLAVSKÝ MASOPUST
Na Masarykově náměstí

v úterý 13. února od 15 do 19 hod.

PARTITURY 
PRO GUSTAVA MAHLERA 

výstava Annegret Heinl a Jana 
Steklíka v Domě Gustava Mahlera

do soboty 17. února.

Jihlava letos v oblasti dopra-
vy zažije nepochybně nej-
komplikovanější sezónu. Kraj 
Vysočina bude rekonstruovat 
Brněnský most, což si vyžádá 
jeho několikaměsíční úplnou 
uzavírku. 

Denně po této stavbě projede 14 
až 16 tisíc vozidel, která je potřeba 
„přelít“ jinam. Se změnami musí 
počítat i tisíce cestujících hromad-
né dopravy. Oprava, resp. uzavírka 
se předpokládá od dubna do listo-
padu.

Automobilová doprava
Hlavní objízdná trasa povede uli-

cemi Okružní, Havlíčkovou, kde se 
bude směrově dělit do ulic Fritzovy 
a Tolstého. Pro tranzitní a nákladní 
dopravu bude objížďka vedená ofi -
ciálně přes Polnou. V Okružní ulici 
bude v maximální možné míře pre-
ferována veřejná doprava, tzn. jak 
linkové regionální autobusy, tak lin-
ky MHD. 

Radnice pro snazší průjezdnost 
v ulici Okružní upravila parkovací 

a jízdní pruhy a zrušila či zmenšila 
ostrůvky. 

Na okružních křižovatkách 
Okružní – Helenínská a Okružní 
- Havlíčkova se uvažuje po dobu 
rekonstrukce s instalací dočasných 
semaforů, které by ve špičkách kři-
žovatky řídily. Na většině jihlav-
ských křižovatek řízených sema-
fory bude muset dojít k úpravě 
nastavení.

Novinkou bude také změna před-
nosti jízdy na křižovatce ulic Brt-
nická a Znojemská. Už nyní je větší 
intenzita dopravy v Brtnické ulici, 
změna přednosti je tedy na místě i 
při normálním provozu. Připravena 
je řada dalších opatření v různých 
částech Jihlavy, které mají na „neo-
fi ciálních objízdných trasách“ při-
spět ke zvládnutí této mimořádné 
situace.

Městská hromadná doprava
Uzavírka mostu se dotkne linek 

městské hromadné dopravy, trolej-
busů linek B a C, a autobusů 10, 12 
a 32. Dokončují se smyčky trolej-
busů na Masarykově náměstí před 

Mincovnou a v Handlových Dvo-
rech „U Gábinky“. 

Linka B pojede v trase: Na 
Dolech- S.K. Neumanna – Vrch-
lického – Poliklinika – 17. listopa-
du – VŠPJ – Chlumova – Gorkého 
– Okružní – Březinova – Demlova 
a zpět.

Linka C bude mít upravenou tra-
su: Horní Kosov – Jiráskova –VŠPJ 
– DKO-Masarykovo náměstí – 
Chlumova – Gorkého – Okružní – 
Březinova – Demlova a zpět.

Vznikne nová trolejbusová lin-
ka BX, která zajistí spojení Březi-
nek s hlavním nádražím. Tato linka 
pojede v trase Demlova – Březino-
va –Okružní - Pod Jánským kopeč-
kem - Na vyhlídce - Hlavní nádraží 
ČD a zpět. 

Linka 10 pojede v trase Masary-
kovo nám – Chlumova - Gorkého 
– Okružní – Březinova – Demlova 
– Brněnský kopec – a dále po své 
trase. (Dokončení na str. 10)

Jihlavu čeká obtížný rok

BRNĚNSKÝ most přivádí motoristy k City Parku a nejvytíženější křižovatce pod Masarykovým náměstím.  Tu řídí chytré semafory a tak i přes velké množství aut ze 
všech směrů není čekací doba nijak extrémní. Plánovaná rekonstrukce mostu změní zavedený dopravní systém pro polovinu města zásadním způsobem.

 Foto: Lubomír Maštera 

Aplikace vyhledává 
hrobová místa

Ještě donedávna byla jediná ces-
ta k informacím o hrobovém mís-
tě u správce hřbitova, nyní je mož-
né zesnulé hledat přes počítač nebo 
telefon prostřednictvím nové aplika-
ce na webu města Jihlavy na adrese 
www.jihlava.cz/hrbitovy.

Evidence je zpracovaná pro ústřed-
ní hřbitov a hřbitov Kalvárii, čí-
tá necelých 10 tisíc hrobů a přes 27 
tisíc pohřbených.  -lm-


