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Kdyby měli ptáci vlastní realitku...
Sledujte @mestojihlava i na instagramu a podívejte se na Jihlavu jiným po-

hledem, v posledním příspěvku třeba tím z ptačí perspektivy!

Z oficiálního instagramu 
města Jihlavy

Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-
jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu  
redakce@jihlava-city.cz.

Napište nám …

KDYBY měli ptáci vlastní realitku, určitě by u inzerce stálo: Hnízdo v historickém 
centru s nádherným výhledem na město. Kolik pak by asi stálo? 
 Foto: Jakub Koumar

Náměstci primátorky Jihlavy Petr 
Laštovička a Vít Zeman se v tom-
to týdnu sešli s obyvateli lokality U 
Dubu ve Vrchlického ulici. Probíra-
li s nimi přímo na místě chystanou 
stavbu nových MHD zastávek, které 
by měly vzniknout přímo u urgent-
ního vstupu do jihlavské nemocnice. 

„Občanům ani tak nevadí zastávky 
samotné, jako spíš narůstající hluk. 
Cílem schůzky bylo vysvětlit obyva-
telům této lokality, že vybudování 
nových zálivů nebude mít na úroveň 
hluku žádný vliv,“ sdělil po setkání 
náměstek primátorky Petr Laštovič-
ka.

Zástupci města přesto slíbili zpra-
covat novou hlukovou studii, na je-
jímž základě stanoví opatření, kte-
rá by obyvatelům rušné ulice vyšla 
vstříc. „Za diskomfort, který lidem 
kvůli hluku vzniká, by chtěli nějakou 
kompenzaci, kterou jim můžeme v bu-
doucnu nabídnout,“ řekl Petr Lašto-
vička. Hlukovou zátěž v této lokali-
tě se podaří snížit o 1,2 decibelu po 
odstranění protihlukové stěny u ne-
mocnice. Vzrostlá alej stromů, která 
z vysázených stromků v budoucnu 
vznikne, pak sníží hluk o dalších ně-
kolik decibelů.

Snížit intenzitu automobilové do-
pravy a tím pádem i hluk pomůže 
právě chystaná podpora MHD. 

„Zastávky jsou dlouhodobě plánova-
ným projektem města, který má výraz-
ně zlepšit dostupnost jihlavské nemoc-
nice pomocí MHD. Je běžnou praxí 
v jiných krajských městech, že každý 
vstup do nemocnice je pohodlně ob-
sloužen MHD. Cílem je, aby návštěv-
níci nemocnice nebyli nuceni zatěžovat 
tuto lokalitu individuální automobilo-
vou dopravou, pokud to není bezpod-
mínečně nutné,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Petr Laštovička.

Podle něj ale neexistuje žádné ro-
zumné řešení, které by na této silni-
ci výrazně snížilo hluk vzhledem k 
tomu, jak obecně doprava ve městě 
roste. „Jsou de facto tři možnosti. Buď 
instalovat protihlukové stěny, nebo tzv. 
protihlukový asfalt anebo omezit nebo 
vyloučit dopravu. První dvě opatření 
jsou drahá, málo účinná a obyvatelům 
této lokality kvalitu tichého bydlení 

nezaručí,“ podotkl náměstek pro do-
pravu Petr Laštovička.

Tzv. tichý asfalt je jedno z  protihlu-
kových opatření, které může město za 
cenu zvýšených nákladů realizovat, 
aby splnilo podmínky Krajské hygi-
enické stanice (KHS) při výstavbě 
dopravní infrastruktury. „Jde ale o ne-
funkční opatření, protože tichý asfalt 
udrží své protihlukové vlastnosti ma-
ximálně do první zimy a pak je ztrácí. 
Navíc stavbu prodražuje o 20 procent a 
akustická studie stojí desítky tisíc korun, 
které jsou zcela zbytečně vynaloženy z 
peněz daňových poplatníků. Protihlu-
kový asfalt je pouze drahé odstranění 
byrokratické překážky, ale žádné reálné 
výsledky pro občany nepřináší,“ upo-
zornil náměstek Laštovička.

Požadavek ohledně protihlukové-
ho asfaltu měli hygienici i na společ-
nost Möbelix, jehož prodejna byla 
na Vrchlického nedávno otevřena. 
Město jej ale vyhodnotilo jako ne-
opodstatněný a nabídlo nábytkové-
mu řetězci pomoc při vyjednávání 
s KHS, aby místo něj na vlastní ná-
klady odstranili protihlukové stěny, 
které odráží hluk do oken lidí, kteří v 
lokalitě bydlí.

KHS jako partner města
„Město by bylo rádo, kdyby KHS 

pouze nepožadovala splnění hygienic-
kých limitů, ale byla zároveň partne-
rem, který navrhuje řešení, protože z 
našeho pohledu žádné rozumné řešení 
na snížení hluku není. Zpětně napravo-
vat chyby, které vznikly při rozvoji měs-
ta, už nemůžeme a jakékoliv opatření 
technického rázu, které známe, bude 
nefunkční,“  řekl Petr Laštovička.

Podle něj by KHS měla spolupra-
covat s městem na jeho vývoji a po-
dílel se i na urbanismu. „Měla by 
například mít požadavky na develo-
pery, aby provedli už v době výstavby 
například řízenou cirkulaci vzduchu 
nebo osadili protihluková okna, proto-
že žádné naše dodatečné stavební řeše-
ní občanům nepomůže a hluk nesníží,“ 
dodal náměstek.

Zahájení rekonstrukce Vrchlické-
ho ulice je v plánu nejpozději na jaře 
2020. Akustickou studii město splní 
o 0,3 decibelu. -tz-

Rekonstrukce Vrchlického 
ulice pomůže snížit hluk

DEBATA zástupců města Jihlavy s obyvateli ulice Vrchlického.
 Foto: archiv MMJ


