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Zhruba před rokem přijal ma-
gistrát opatření proti řidičům 
zkracujícím si příjezd do prů-
myslové zóny přes Henčov. 

Umístil zde značky „Průjezd zaká-
zán“ a posílil zde kontrolní činnost 
městské policie.

„Důvodem bylo zvýšené nebezpečí 
zranění chodců, především dětí. Vozov-
ka je zde úzká, a ne všude jsou chod-
níky,“ řekl náměstek primátora Vrati-
slav Výborný.

Letos toto opatření magistrát zruší. 
Existuje pro to velmi dobrý důvod – 
dojde k opravě Brněnského mostu. 
Jihlava se tak octne v těžké doprav-
ní situaci. Brněnská ulice je jednou 
z hlavních příjezdových komunikací 

do města, a navíc je objízdným ta-
hem v případě problémů na dálnici 
D1.

„V současnosti probíhají jednání s 
Krajem Vysočina a dalšími zaintereso-
vanými stranami o tom, jak nejlépe do-
pravní situaci v Jihlavě řešit. Průjezd 
Henčovem se nabízí jako jedna z mož-
ností, byť jsme si vědomi problémů, kte-
ré to přináší. 

Situace komplikuje i to, že jsme jed-
nali s ministerstvem dopravy o mož-
nosti vyvedení dopravy z města na 
dálnici D1, která by byla bez poplatku 
v tomto úseku, Ale ukázalo se, že se v 
této době budou opravovat dálniční 
výjezdy, takže to omezuje kapacitu vo-
zidel. 

Jsme si vědomi této situace, a chystá-
me se zaslat do všech jihlavských do-
mácností dopisy, kde se pokusíme po-
psat situaci, objízdné trasy, a požádat 
o pochopení těžkostí.

To platí i pro obyvatel Henčova. Jak-
mile potíže pominou, vrátíme se k zá-
kazu průjezdu Henčovem. Zakoupíme 
kamery se zařízením pro vyhodnoco-
vání rychlosti, které dokážou zmoni-
torovat průjezdnost obcí. To je účinné 
při postihování řidičů, nerespektujících 
dopravní značky.“

Podle jeho slov nebylo v silách ma-
gistrátu v Henčově vybudovat v loň-
ském roce chodníky, které by napo-
mohly zvýšení bezpečnosti chodců. 
Taková akce se nedá zrealizovat za 

rok, protože platí lhůty pro výběrová 
řízení, projekt musí schvalovat zastu-
pitelstvo atd.

Jihlavané zažili obdobnou situaci, 
když se loni opravoval most Na Pan-
čavě. Objízdná trasa byla tehdy dva-
cetikilometrová. Rozdíl je v tom, že 
v současné době je odbočka na Ko-
sov volně průjezdná osobními auto-
mobily. 

„Nepůjde o objízdnou trasu, tou bude 
silnice Okružní. Objízdná trasa má 
svá pravidla, zabezpečuje ji investor 
stavby, v tomto případě Kraj Vysočina. 
Ale cesta na Kosov bude volně průjezd-
ná oběma směry a ulehčí tak ofi ciální 
objízdné trase,“ řekl náměstek Výbor-
ný. -lm-

Henčovem se opět povolí průjezd

Ubytovatelé, 
vyhněte se 

sankcím
Novela zákona o místních poplat-

cích může nemile zaskočit ubytova-
tele, kteří zapomenou splnit řádně a 
včas svou ohlašovací povinnost. Na 
webu města Jihlavy www.jihlava.cz v 
dokumentech ekonomického odbo-
ru je přehledný text, který ubytova-
tele informuje o novinkách v ohlašo-
vacích povinnostech, vyúčtováních 
či osvobozeních od poplatku.  -tz-

Telefonní automaty 
v Jihlavě končí 

Telefonní budky a veřejné telefony 
se zvolna stávají minulostí 

Telefonní operátor oznámil jihlav-
ské radnici další redukci veřejných 
telefonních automatů v Jihlavě. Bě-
hem prvního pololetí roku 2018 
zruší telefonní automaty na adresách 
Královský vršek u č. 3547/46, ul. Ji-
ráskova u č. 1541/26 a ulice Zahrad-
ní u č. 3513/14.

Podle operátora přístroje na těch-
to adresách vykazují dlouhodobě 
minimální provoz, a proto, že jejich 
další provozování není ekonomicky 
opodstatněné, zmíněné zařízení zru-
ší. Rušení proběhne v několika eta-
pách – nejprve odpojení a demontáž 
telefonního automatu, a následně 
zrušení hovorny.  -tz-

Radnice hledá 
manažera 

cestovního ruchu
Radnice vypsala výběrové říze-

ní na obsazení funkce manaže-
ra/manažerky cestovního ruchu. 
Město hledá člověka, který má v 
této oblasti praktické zkušenosti, 
dokáže vést a koordinovat pracov-
ní tým, orientuje se v problemati-
ce destinačního managementu a 
je samostatný a tvůrčí. Přihlášky 
je možné podávat nejpozději do 
9. 2. 2018 do 12 hodin.

Bližší informace na webu města 
www.jihlava.cz v rubrice Město a 
úřad – výběrová řízení. -tz-

Prvním letos narozeným občán-
kem města Jihlavy je Aneta Brožko-
vá, která přišla na svět 1. ledna 2018 
v 8.53 (3.660 g, 51 cm).

Prvního občánka města dnes při-
šli přivítat zástupci Jihlavy, primátor 
Rudolf Chloupek a náměstek primá-
tora Jaromír Kalina. První děti roku 
od Města tradičně dostávají pamětní 
list, fi nanční dar a malý dárek, plyšo-
vého ježka, který je ve znaku města, 
maminka dostává květinu. Zástupci 
radnice s drobnými dárky navštívili 
i ostatní děti a maminky v jihlavské 
porodnici. -tz-

Anetka je první dítě roku 2018 

JAKO první se letos narodila v Jihlavě Aneta Brožková - 1. ledna v 8.53 hod.
 Foto: archiv MMJ

Tři králové, jako každý rok, i letos 
navštívili jihlavskou radnici. Trefi li se 
do investiční porady, a do Tříkrálové 
sbírky tak investovali členové vedení, 
rady města i přítomní úředníci. Ko-
ledníci potom pokračovali do dal-
ších kanceláří radnice, a následně se 
vypravili do ulic. 

Největší část vykoledovaných pe-
něz letos zůstane v Jihlavě, Charita je 
hodlá použít na rekonstrukci budovy 
Žižkova 108, pro účely provozování 
sociálních služeb pro sociálně znevý-
hodněné občany.  -tz-

Tři králové přišli na radnici

KOLEDNÍCI Tříkrálové sbírky i letos 
tradičně zavítali na magistrát města.
 Foto: archiv MMJ

V roce 2017 do jihlavské zoo  přišlo 316.654 
návštěvníků.

To je historicky druhý nejlepší výsledek, který za re-
kordním rokem 2016 zaostal pouze o 5 %. Zoo Jihlava 
tak skvěle obhájila svoji pozici nejnavštěvovanějšího tu-
ristického cíle na Vysočině. Návštěvnicky nejsilnějšími 
měsíci byly tradičně červenec, s více než 74 tisíci lidmi, 
a srpen s 71 tisíci návštěvníků, podílející se na roční ná-
vštěvnosti necelou polovinou lidí. 

„Zajímavé byly však třeba i loňský listopad a prosinec, kdy 
každý měsíc dosáhl návštěvnosti kolem pěti tisíc osob, což 
je pokaždé o více než pět set návštěvníků víc, než v předloň-
ském, nejsilnějším roce. Zejména v prosinci lidi nalákaly ad-
ventní akce, komentovaná krmení, nebo zvýhodněné vstupné 
pro děti na Štědrý den,“ řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Rok 2017 se nesl zejména v duchu velikých oslav šede-

sáti let od založení Zoologické zahrady v Jihlavě. Oslavy 
byly rozloženy do celého roku tak, aby si všichni návštěv-
níci mohli v zoo užít toho, co ji odlišuje od většiny ostat-
ních větších zoologických zahrad. Pohodovou, takřka 
rodinnou atmosféru, zvířata skoro na dosah ruky, a velké 
množství odpočinkových zón a herních prvků pro děti. 
„Přesto však návštěvnosti ne vždy přálo zejména počasí, po-
měrně deštivá druhá půlka letních prázdnin, dlouhá zima a 
předjaří, a chladné babí léto,“ doplnil Maláč. 

V loňském roce byla pro veřejnost otevřena navíc i 
nová expozice, plánovaná do budoucna pro ďábly med-
vědovité, nyní však obývaná psy pralesními. Návštěvní-
ci se mohli těšit i z příchodu nových a zajímavých druhů 
zvířat: aligátora čínského, vakorejsků čtyřprstých, drob-
ných australských pěvců, nebo fenky vlka iberského a 
kocoura tygra sumaterského. -lm-

Návštěvnost Zoo Jihlava 2017


