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Aktuality

Investiční projekty na zlepšení dopravy
V roce 2018 bude zahájena realizace několika investičních projektů
zaměřených na zlepšení dopravní
obslužnosti a podmínek pro rozvoj
veřejné hromadné a nemotorové dopravy na území krajského města Jihlavy, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské
sídelní aglomerace a budou předmětem žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava
Předmětem projektu je výstavba
dopravního terminálu regionálního
významu s menším objemem dopravy, umožňujícího přestup mezi
osobní vlakovou, veřejnou linkovou
a městskou hromadnou dopravou.
V rámci projektu bude vybudován
objekt zahrnující čekárnu a sociální zařízení pro cestující, zázemí pro
řidiče MHD a elektronický informační systém. Dále bude upravena
stávající točna MHD, kde vznikne
bezbariérová výstupní zastávka, budou vybudovány nové chodníky,
parkovací místa pro kola, a na stávajících zastávkách budou instalovány
přístřešky pro cestující. Celkové náklady projektu se odhadují ve výši 9
mil. Kč, z toho předpokládaná dotace z IROP bude činit cca 8 mil. Kč.
Vybudování parkoviště P+R, ul.
Žižkova, Jihlava
V rámci projektu vznikne na příjezdu do města na ulici Žižkova nové
záchytné parkoviště P+R s kapacitou
110 parkovacích míst, které umožní
přímý přestup na spoje autobusové
linky MHD č. 3. Kromě vlastních
parkovacích ploch bude vybudována
příjezdová komunikace (část této komunikace tvoří budoucí vnitřní ob-

chvat města), přístupové chodníky,
dvě zastávky MHD, veřejné osvětlení a další související infrastruktura.
Tento projekt tvoří samostatnou I.
etapu komplexního projektu rekonstrukce a rozšíření frekventované
křižovatky ulic Žižkova a Rantířovská, jehož součástí bude i vybudování nového přechodu pro chodce
u ústředního hřbitova. Celkové náklady I. etapy projektu se předpokládají ve výši 27 mil. Kč, z toho dotace
z IROP činí cca 12,5 mil. Kč.
Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov
(průmyslová zóna - sever)
Předmětem projektu je vybudování cyklostezky propojující město
Jihlavu s částí města Pávov a průmyslovou zónou, kde sídlí významní zaměstnavatelé jihlavské sídelní aglomerace. Nově vybudované
cyklistické propojení umožní bezpečný pohyb cyklistů v této lokalitě a odklonění cyklistické dopravy
z frekventované komunikace na ulici Pávovská. Cyklostezka je navržena z Bedřichova od ulice 5. května,
mimoúrovňově (podjezdem) kříží
komunikaci Sokolovská, a dále pokračuje v prostoru podél silnice I/38
(dálniční přivaděč), aby se napojila
na most na ulici Pávovská. Celkové náklady stavby jsou odhadovány
ve výši 73 mil. Kč, předpokládaná
výše dotace IROP činí 54 mil. Kč.
Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava
V rámci projektu budou realizovány stavební úpravy přechodů pro
chodce a přilehlých chodníků a komunikací v 11 vybraných lokalitách
podél frekventovaných silnic v Jihlavě. Předmětem investiční akce
bude výstavba nových a modernizace stávajících chodníků, včetně bez-
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bariérových opatření a dalších prvků zvyšujících bezpečnost zejména
pěší dopravy - přechody pro chodce
včetně nasvětlení, zastávky veřejné
dopravy, veřejné osvětlení, parkoviště, nebo úpravy křižovatek. Mezi
řešené lokality patří např. ul. Brtnická - Tylova, ul. Havlíčkova - Kollárova - Na Vyhlídce, Hruškové Dvory
- Moravské kovárny, ul. Pávovská Kronospan, ul. Pávovská - U Rybníka, ul. Rantířovská - Za Prachárnou
či ul. Sokolovská - ul. Stamicova.
Předpokládaná výše celkových nákladů činí 12 mil. Kč, z toho dotace
z IROP představuje 7,8 mil. Kč.
Zvýšení bezpečnosti dopravy
v průmyslovém parku, Jihlava
Předmětem projektu je výstavba
nových chodníků podél frekventované komunikace v průmyslové zóně
v Hruškových Dvorech v Jihlavě a

další stavební úpravy, zvyšující bezpečnost dopravy (např. přechody
pro chodce, zastávky MHD, veřejné osvětlení). Předpokládaná výše
celkových nákladů na danou akci
je 15 mil. Kč, z toho dotace z IROP
činí 13,5 mil. Kč.
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový
park, Jihlava
Předmětem projektu je vybudování dvou úseků samostatné cyklostezky, navazující na stávající cyklostezku podél komunikace v ulici
Průmyslová, a jednoho úseku smíšené stezky pro pěší a cyklisty, který
povede mezi areály v průmyslovém
parku a propojí stávající cyklostezku
s lokalitou u hlavního nádraží ČD.
Předpokládané náklady projektu se
odhadují na 8,6 mil. Kč, z toho dotace IROP činí 6 mil. Kč.
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Pil, za volantem machroval, a dojezdil
Strážníci řešili v prosinci
podnapilého řidiče.

Při kontrolní činnosti v nočních
hodinách strážníci spatřili na parkovišti v ulici Křížová za restaurací Guesto vozidlo provádějící před
skupinkou přihlížejících nebezpečné
smyky. Strážníci pojali podezření, že
je řidič pod vlivem alkoholu, nebo
jiné omamné látky. Po zastavení vozidla byl řidič vyzván k prokázání totožnosti, a zároveň byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška
s výsledkem 0,62 promile v krvi. Po
provedení dechové zkoušky se řidič
přiznal k požití alkoholu.
Minulý měsíc byla v ulici Žižkova
opět zprovozněna noclehárna pro
osoby bez domova, která byla začátkem roku 2017 zřízena na základě iniciativy Městské policie Jihlava.
Důvodem zřízení byla obava o zdraví osob bez domova v období očekávaných nepříznivých klimatických
podmínek. Od samého počátku byla
osobami bez domova využívána. Při
kontrole tohoto ubytovacího zařízení
strážníci zadrželi tři osoby, po kterých
policie vyhlásila celostátní pátrání.

Na lince tísňového volání bylo přijato oznámení od sousedky majitelky bytu v ulici Hálkova, která si zabouchla vchodové dveře. Uvnitř se
nacházel její na lůžko upoutaný nemocný manžel, který se jim asi půl
hodiny neozýval. Na místo byla vyslána hlídka městské policie. Se souhlasem majitelky bytu se strážníkům
podařilo dostat světlíkem dovnitř. Po
otevření vchodových dveří si žena nezraněného muže převzala do péče.
Městská policie řešila oznámení
o napadení mladé ženy jejím přítelem. K napadení docházelo v jednom
z bytů na náměstí Svobody. Strážníci
po příjezdu na místo zjistili, že agresor poškodil dveře od pokoje, kde se
žena do příjezdu strážníků uzamkla.
Žena byla bez zranění, na muži bylo
patrné, že je silně podnapilý. Byl vyzván k prokázání totožnosti. Výzvy
neuposlechl a snažil se utéct na chodbu domu, kde byl strážníky zadržen.
Pro podezření z domácího násilí byla
na místo přivolána policie.

Práce s mládeží
Strážníci připravili páťákům ze zá-

kladní školy T. G. Masaryka v Jihlavě
před vánočními svátky na služebně
dopolední program. Na exkurzi pozvali děti, se kterými se pravidelně setkávají a které se nejen během besed
se strážníky, ale hlavně v hodinách
s vyučujícím, chovají bezproblémově.
V průběhu připravené akce poznaly
děti strážníky z „jiné“ strany, a velkým
přáním všech z městské policie bylo,
aby si děti dopoledne užily, a aby si
odnesly, pokud možno, nezapomenutelný zážitek. Cílem preventivních
besed není děti strašit, ale vybudovat
si vzájemnou důvěru, na které bude
založena další společná komunikace.
Věříme, že se akce žákům líbila, a rádi
bychom ji příští Vánoce zopakovali.

Prevence
V předvánočním období prováděla
městská policie intenzivní kontrolní činnost na Masarykově náměstí, strážníci zajišťovali dohled nad
průběhem kulturních akcí, pořádaných v průběhu adventního období, zajišťovala bezpečnost účastníků
tradičního Silvestrovského běhu a
prováděla asistence při sportovních

utkáních HC Dukla Jihlava.

Statistika
V prosinci zaznamenala Městská
policie Jihlava celkem 1.950 případů
narušení veřejného pořádku nebo
porušení zákona. Občané se s oznámením či žádostí o pomoc obrátili
na MP v 499 případech. Bylo zpracováno 568 přestupků, z nichž 58
se týkalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na
veřejném prostranství, 16 přestupků
bylo spácháno nerespektováním zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejnosti.
V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na požívání alkoholu mladistvými
osobami a na dodržování zákazu kouření, bylo provedeno 203 kontrol.
V oblasti udržování pořádku ve
městě strážníci zjistili a příslušným
orgánům předali 365 závad, včetně
tří dlouhodobě odstavených vozidel, která vykazovala známky vraku.
Do útulku pro opuštěná zvířata bylo
umístěno 17 odchycených toulavých
psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

