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Léto je obdobím dovolených a odpo-
činku, ale zároveň časem, který umož-
ňuje investorům budovat a opravovat. 
Nejinak je tomu i pro radnice, také Jih-
lava intenzivně pracuje na nových stav-
bách či rekonstrukcích. Radnice tou-
to cestou oznamuje řadu akcí, které se 
během letních měsíců odehrávají, žádá 
spoluobčany o shovívavost a pochope-
ní v místech, která budou akcemi nějak 
dotčena a omezena. Nicméně všechny 
akce vedou k rozšíření a zkvalitnění 
podmínek pro život v našem městě.

Parkoviště P+R a úprava 
křižovatky ul. Žižkova 

a Rantířovská
V prostoru bývalé „Havaje“ vedle 

ústředního hřbitova už začala staveb-
ní činnost.  Město zde vybuduje nové 
záchytné parkoviště s kapacitou 110 
míst, rozšíří odbočovací pruhy v křižo-
vatce a upraví ji na plnohodnotně svě-
telně řízenou. Z tohoto důvodu bude 
zamezeno parkování všem vozidlům 
v této lokalitě. Konečný termín pro 
dokončení celé stavby je 30. 4. 2019. 
Zatím nedojde k omezení dopravy na 
stávající křižovatce, která bude i nadále 
řízena semafory.

Přechody – bezpečnost 
dopravy – 12 míst

Investiční akce spočívá ve výstav-
bě nových a modernizace stávajících 
chodníků, včetně bezbariérových 
opatření a dalších prvků zvyšujících 
bezpečnost zejména pěší dopravy - 
přechody pro chodce včetně nasvět-
lení, zastávky veřejné dopravy, veřej-
né osvětlení, parkoviště nebo úpravy 
křižovatek. Mezi řešené lokality patří 
např. ul. Brtnická - Tylova, ul. Havlíč-
kova - Kollárova – Na Vyhlídce, Hruš-
kové Dvory – Moravské kovárny, ul. 
Pávovská - Kronospan, ul. Pávovská – 
U Rybníka, ul. Rantířovská – Za Pra-
chárnou, ul. SK Neumanna u točny 
MHD či ul. Sokolovská - ul. Stamico-
va.  Lokálně v řádu maximálně prv-
ních týdnů tedy bude doprava v těchto 
místech omezena.

MŠ Na Dolech
V lokalitě budoucí internátní školky 

probíhal do června záchranný arche-
ologický výzkum. V červenci se zde 
zahajuje stavební činnost, a dojde tak k 
omezení kolem dotčené plochy v ulici 
Na Dolech.

Chodník ul. Sokolovská
 – Kollárova

Pro zvýšení bezpečnosti na cestě dětí 
do školy dojde o prázdninách k výstav-
bě chodníku od přechodu přes ulici 
Sokolovskou kolem fotbalového hřiš-
tě, kuchyně a zadního vchodu do ZŠ 
Kollárova přes zeleň u školy téměř až 
k hlavnímu vchodu do školy, kde nový 
chodník navazuje na stávající.

Chodníky Průmyslová 
zóna – PPJ

Stavba zahajovaná na konci červ-
na řeší okruh chodníků podél komu-
nikace a mezi průmyslovými areály v 
průmyslové zóně. Součástí návrhu je 
rovněž zřízení nových autobusových 
zastávek v zálivu i na pruhu a úprava 
nástupních ploch stávajících zastávek 
MHD. Počítá se i s výstavbou nového 
veřejného osvětlení podél komunikace 
v průmyslovém parku, zároveň budou 
nasvětleny nově navržené přechody 
pro chodce a vybudováno i několik 
úseků cyklostezek.

Cyklostezka R08
 Jihlava – Pávov 

Z důvodu budování podchodu pro 
cyklostezku pod ulicí Sokolovská do-
jde k úplné uzavírce části této komu-
nikace – přibližně od konce června 
do konce srpna, a to od křižovatky ulic 
Sokolovská – Pávovská (U Točny). 

Most Pávovská 
Koncem srpna město zahájí práce na 

rekonstrukci mostu v podobě výměny 
mostních závěrů, sanace nosné kon-
strukce včetně odhalení čel nosníků a 
sanace předpínacích kotev, obetono-
vání a sanace spodní stavby a ložisek, 
vybudování nové závěrné zídky a nové 
přechodové oblasti. Stavba bude pro-

bíhat za částečné uzavírky komunika-
ce na mostě a pod mostem. Po mos-
tě bude doprava vedena kyvadlově a 
bude řízena semafory. Pod mostem 
bude na silnici I/38 doprava svedena 
vždy do jednoho pruhu.

Kontejnery – 20 stání 
Začátkem srpna budou zahájeny 

práce na rozšíření a výstavbě nových 
kontejnerových stání. Konkrétně jde 
o následující lokality a ulice: Fibicho-
va x Pod Příkopem, Demlova 29b, Na 
Stráni Polenská, Na Samotě Helenín-
ská, Družstevní, Březinova  11, Hybrá-
lecká, Staré Hory - Za Lesem, Nad 
Splavem, Horní, Hosov, Jarní 18, Na 
Vrchu, Mostecká x U Viaduktu, Mos-
tecká x U Českého mlýna, Resslova x 
Sokolovská, Slavíčkova, Lidická kolo-
nie, Smrčenská, Popice.

Ulice Úprkova
Po rekonstrukci plynovodu pokračují 

práce za úplné uzavírky ulice na opra-
vě komunikace a přilehlého chodníku. 
Předpoklad ukončení prací asi stomet-
rového úseku je polovina srpna.

Rekonstrukce zastávek MHD Žižko-
va

Od začátku července začne rekon-
strukce zastávek MHD Žižkova ve 
směru k Domu zdraví a obou zastá-
vek Ke Skalce. Dojde k bezbariérovým 
úpravám obou zastávek a současně 
bude rekonstruována plocha zastávko-
vých zálivů technologií betonové des-
ky.

Chodníky v ulici Březinova
Koncem června začne rekonstrukce 

páteřního chodníku před Bytovými 
domy Březinova 69-80 a od půlky čer-
vence naváže chodník mezi BD Březi-
nova 131-132. Stávající degradovaný 
povrch z litého asfaltu bude nahrazen 
novým povrchem z dlažby.

Rekonstrukce ulic Dr. Pro-
cházky a Jiřího z Poděbrad

Od 15.8 začnou rekonstrukce ul. Dr. 
Procházky a Jiřího z Poděbrad. Jedná 
se o komplexní rekonstrukce ulici, kde 

Investiční akce o prázdninách omezí 
dopravu v krajském městě

bude stávající vozovka z dlažebních 
kostek nahrazena vozovkou z asfalto-
vého souvrství, předlážděny budou i 
chodníky. Na ul. Dr. Procházky vznik-
ne na levé straně nový chodník v mís-
tě stávající vyšlapané pěšiny. A ul. Jiří-
ho z Poděbrad bude nově nasvětlen 
přechod v hodní části ulice. Na rekon-
strukci ul. Jiřího z Poděbrad naváže 
rekonstrukce stávající zastávky MHD 
„Jiřího z Poděbrad“, k níž bud doplně-
na nová protisměrná zastávka ve smě-
ru k hl. nádraží. Mezi stávající a nově 
zřízenou zastávkou bude zřízen pře-
chod pro chodce, který bude taktéž 
nasvětlen.

Další stavební akce jiných investo-
rů:

Kraj Vysočina:
Zastávky ul. Hradební 
v blízkosti křižovatka Žižkova –Hra-

dební směrem k CityParku by měl Kraj 
Vysočina začít stavět na obou stranách 
zastávkové zálivy pro nové zastávky 
hromadné dopravy.

Brněnská – most
Dlouho trvající rekonstrukce mostu 

znemožnila dopravu mezi křižovatka-
mi Znojemská – Hradební a Kosovská 
– Hradební.

Rekonstrukce ulic Wolkerova a 
Telečská

Od dubna do října probíhá rekon-
strukce ulic spočívající ve výměně 
dlažebních kostek za asfalt.

Ředitelství silnic a dálnic:
Mosty na I/38 přes ulici Romana 

Havelky a řeku Jihlava 
Výstavba nových mostů omezu-

je především pěší dopravu podél uli-
ce Romana Havelky a v části Českého 
mlýna na obou březích řeky Jihlavy.

 -tz-

Koncem června provedl autorizovaný statik prohlídku 
ocelové konstrukce střechy Horáckého zimního stadionu 
v Jihlavě. Na několika místech zjistil narušené svary. Statik 
doporučil provést opravy v co nejkratším možném obdo-
bí, před zahájením standartního provozu ledové plochy. 
Prohlídka konstrukce je jednou z položek vznikajícího 
posudku, který bude předán městu koncem srpna.

„Byly provedeny revize všech svarů, u některých byly nale-
zeny mikrotrhliny. Svary budou muset být převařeny tak, 
aby byl provoz pod střechou bezpečný. Oprava musí být pro-
vedena ještě letos, dá se udělat v rámci běžné údržby,“ sdě-
lil náměstek primátora pro oblast správy realit Radek 
Popelka.

Celková výměna střechy Horáckého zimního stadi-
onu by měla začít na jaře příštího roku. Oprava může 

zasáhnout konec sezony 2018/2019, nebo naopak začá-
tek sezóny následující. V takovém případě se klub musí 
postarat o náhradní ledovou plochu. Řešením je také 
změna organizace pořádaných zápasů tak, aby se hráči v 
době rekonstrukce účastnili pouze venkovních zápasů.

Náklady na dočasný přesun z Jihlavy odhaduje hokejo-
vý klub na desítky až stovky tisíc korun. „Všechny trénin-
ky mládeže, áčka nebo třeba krasobruslení, budou muset být 
v určité fázi stavebních prací zrušeny nebo přesunuty jinam, 
do jiného města. Dukla ve svém odhadu počítá i s náklady 
na dopravu, pronájem ledu nebo pronájem šaten, náklady 
na A tým, který musí v té době také trénovat, je zde zapo-
čítán i odliv veřejnosti, která chodí na utkání nebo ztráty z 
pronájmu haly a reklamních ploch,“ doplnil Radek Popel-
ka. -tz- 

Praskliny na střeše HZS město 
opraví při běžné údržbě


