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V průběhu roku město dokonči-
lo rekonstrukci ulice Průmyslová, 
která vede z průmyslové zóny v 
Pávově do Hruškových Dvorů. Na 
ulici byly – mimo chodníků a pře-
chodů pro chodce – vybudovány 
také dvě zastávky MHD. Průmys-
lovou zónu v Hruškových Dvorech 
doposud obsluhovala pouze auto-
busová linka číslo 4; tu od polovi-
ny ledna příštího roku posílí linky 
číslo 41 a 42.

„Obě linky budou začínat na za-
stávce Dopravní podnik. Linka 41 
bude obsluhovat západní část měs-
ta, tedy sídliště u Pivovaru, U Hřbi-

tova, Horní Kosov a Dolina. Linka 
číslo 42 obslouží sídliště Na Kop-
ci, Demlova a Březinova. Obě linky 
poté zamíří do průmyslové zóny v 
Hruškových Dvorech po Havlíčkově 
a Polenské ulici,“ přiblížil vedoucí 
odboru dopravy města Ján Tinka.

Obě linky budou do průmyslové 
zóny jezdit v páru třikrát denně v 
době střídání směn. Novým jízd-
ním řádům se přizpůsobí i linka 4.

V příštím roce by mělo město 
upravit i zastávky Hruškové Dvory 
– MOKOV, a to v rámci úpravy ko-
munikací v celé průmyslové zóně. 
 -tz-

Do Hruškových Dvorů  
pojedou dvě nové linky MHD

ZASTÁVKU na Telečské ulici využívá autobus číslo 7. Foto: archiv MMJ

Společně s rekonstrukcí ulice Te-
lečská, kterou realizovala Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, ne-
chalo město Jihlava za více než půl 
milionu korun opravit dvě zdejší za-
stávky. Cestující si mohou všimnout 

nových obrubníků, železobetonové 
skladby pod zastávkovým stáním a 
vodorovného dopravního značení. 
Obě zastávky jsou bezbariérově pří-
stupné.  -tz-

Opravené zastávky za 5 milionů

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo mechanismus na podporu ná-
jemců nebytových prostor ve vlast-
nictví města Jihlavy. Aparát počítá 
mimo jiné s úlevou od valorizace ná-
jemného, podporou nových nájem-
ců nebo věrnostními slevami na ná-
jemném.

„Mechanismus například zavádí věr-
nostní slevy pro nájemce nebytových 
prostor v domech v Městské památko-
vé rezervaci. Pokud nájemce užívá ne-
bytový prostor 10 let, dostane z roční-
ho nájemného každoročně 10 procent 
slevu, po dosažení 15 let nájmu bude 
sleva zvýšena dokonce na 15 procent,“ 
přiblížil Petr Štěpán, vedoucí majet-
kového odboru magistrátu města.

Nová pravidla byla nastavena také 
pro výběrová řízení, která se po-
slední dobou setkávají s menším 

zájmem. Město bude záměr na pro-
nájem nebytového prostoru zveřej-
ňovat natrvalo po čtyřech neúspěš-
ných výběrových řízeních.

„Město dále například nebude va-
lorizovat nájemné, pokud míra infla-
ce, vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok, oznámená 
Českým statistickým úřadem, nepře-
kročí 4 procenta, nebo pokud je nájem-
né sjednané v nájemní smlouvě vyšší, 
než minimální nájemné v dané loka-
litě,“ sdělil Petr Štěpán, vedoucí ma-
jetkového odboru magistrátu města. 

Nový mechanismus doplnil Zásady 
pro pronájmy nebytových prostor ve 
vlastnictví statutárního města Jih-
lavy, které jsou k dispozici na infor-
mačním centru města a na stránkách 
Jihlavy www.jihlava.cz. -tz-

Město podpoří nájemce
nebytových prostor

PŘIPOMÍNKA SAMETOVÉ REVOLUCE. Jihlava si připomněla sameto-
vou revoluci a Den studenstva lampionovým průvodem. Zástup světel se vydal 17. 
listopadu v symbolických 17 hodin z Masarykova náměstí přes lesopark Heulos a 
městské hradby. Úvodní zdravici přednesla primátorka města Karolína Koubová, 
atmosféru doplnila ohňová show skupiny Novus Origo. Foto: archiv MMJ

Lampionový průvod Jihlavou

Počátkem listopadu pro-
běhla na jihlavské radnici 
prezentace studentských 
návrhů na téma budoucnosti 
jihlavského špalíčku.

Studenti z ateliéru architektury A1 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze se pod vedením architek-
ta Jana Šépky a architektky Mirky 
Gulbisové začali tématem zabývat 
v rámci aktuálního zimního semes-
trálního cvičení. 

V Jihlavě nejdříve absolvovali stu-
dijní soustředění, a následně pre-
zentovali své rozpracované návrhy a 
vyslechli si připomínky a podněty z 
pohledu místních obyvatel i zástup-
ců města.

Návrhy studentů se zamýšlejí 
nad tím, jak bez ohledu na stávající 
umístění obchodního domu navrh-
nout nové řešení, které by nově de-
finovalo prostor celého náměstí. 

Většina návrhů s budovou bývalé-
ho Prioru vůbec nepočítá, některé 
pak využily alespoň část jeho kon-
strukce. Mezi různorodými vizemi 
se objevil například baldachýn ve 
spodní části náměstí, solitérní ob-
jekty rozeseté po ploše náměstí – 
včetně dvou výrazných věží, parko-
vá úprava, vodní hladina, galerie na 
nožkách, modulární prstenec okolo 
náměstí, dvě protilehlé budovy ve 

střední části náměstí či vzdušný, po-
loprůhledný lamelový přístřešek na 
místě dnešního obchodního domu.

Studenti budou na svých projek-
tech pracovat až do konce zimního 
semestru, finální návrhy budou v 
Jihlavě představeny v únoru 2019.

„Jsme rádi, že se nám podařilo s 
UMPRUM navázat spolupráci a že 
tamní studenti mohou přispívat do 
debaty o budoucnosti jihlavského ná-
městí. Jejich nápady jsou neotřelé a 
inovativní a představují vykročení z 
běžného proudu přemýšlení o centru 
Jihlavy. I když se jedná o cvičení bez 
cíle v realizaci návrhu, poskytují svý-
mi přístupy cenný rámec pro zhodno-
cení různých alternativ budoucího vý-
voje náměstí,“ sdělila koordinátorka 
projektu revitalizace Masarykova 
náměstí Tereza Kafková.

Na přelomu října a listopadu, bě-
hem Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů Ji.hlava, byly 
na jihlavské radnici vystaveny též 
soutěžní návrhy na budoucí podo-
bu Masarykova náměstí z městem 
vyhlášené architektonické soutěže. 
Vítězný návrh pochází z dílny ate-
liéru MCA, a spolu s ostatními ná-
vrhy si jej bude možné opětovně 
prohlédnout od 3. do 21. prosince 
v hale u prodejny jízdenek MHD na 
jihlavské radnici. -tz-

Studenti navrhují budoucnost 
jihlavského špalíčku

STUDENTI UMPRUM navrhují budoucnost jihlavského špalíčku. Autorem to-
hoto návrhu je David Fořt. Repro: archiv MMJ


