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 Vedoucí odboru dopravy Ján Tin-
ka se v zimě opravdu nezastaví. A 
když se sype z oblohy sníh bez přes-
tání, jde do tuhého. Proto jsme se ho 
zeptali na jihlavskou dopravu v zim-
ním období a problémy s tím spoje-
né.

 Nejprve se zastavme u výměny 
řidičských průkazů do konce ro-
ku 2010. Chodby zejí prázdnotou, 
takže všichni již asi mají vyměně-
no?

 Jako byste neznal českou náturu! 
Všechno na poslední chvíli. Jenže 
ono se to nezdá, ale možná poslední 
chvíle nastávají. Podle našich pro-
počtů bychom měli vyměnit asi 600 
průkazů měsíčně, aby se to stihlo. Vi-
díte sám, jak to vypadá. Jestli si těch 
asi 6 tisíc řidičů myslí, že přijdou v 
prosinci a v lednu budou mít nový 
řidičák, tak se šeredně pletou.

 K 30. 11. 2009 bylo evidováno 
9357 řidičských průkazů, které jsou 
jejich držitelé povinni na našem od-
boru vyměnit do 31. 12. 2010, jedná 
se o řidičské průkazy vydané v obdo-
bí od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000.

 
 Co jim hrozí?
 Nebudou jezdit. Pokud budou, tak 

s neplatným řidičákem. Hrozí jim 
minimálně pokuta.

 Na křižovatce ulic Fritzova, Ji-
ráskova a Zborovská máte kameru, 
která monitoruje dění v křižovat-
ce. To vyhodnocujete a provinilce 
„odměňujete“ pokutami a ztrátou 
bodů. Bude se tak postupovat i na 
jiných křižovatkách v Jihlavě?

 Kamera byla v této křižovatce nej-
prve půl roku ve zkušebním provo-
zu, a protože se osvědčila, město ji 
zakoupilo do trvalého vlastnictví. 
Uvažovali jsme o jejím přemístění 
na jinou křižovatku, ale to se váže k 

Ján Tinka: Zima nám dává zabrat

1. Most na ulici Hůlová - dokonče-
ní sanace dle projektu

2. Most Pávov - frézování a opra-
va povrchu vozovky, odvodnění 
mostovky, oprava zábradlí 

3. Oprava povrchu ulice Březino-
va - nákupní areál - rozsáhlá oprava 
povrchu uvnitř nákupního areálu 
spojená s odstraněním staré dlažby a 
položením nového povrchu

4. Opěrný taras na ul. Znojemská 
- oprava opěrného tarasu na ulici 
Znojemská 

5. II. etapa Zborná - oprava povr-
chů komunikací u zastávky MHD

6. Ulice Joštova - vynucená oprava 
vozovky v ulici Joštova z důvodu po-
kládky kanalizace 

7. Chodníky v památkové zóně - 
budou vybrány na základě jednání 
komise pro dopravu

8. Ulice Luční a Lomená - odvod-
nění, zpevnění povrchu, penetrace 

9. Komunikace U Větrníku - frézo-
vání a oprava povrchu vozovky, od-
vodnění 

10. Komunikace v Červeném Kříži 
- frézování a oprava povrchu vozov-
ky, odvodnění 

11. Chodník v prostoru kolem Sna-
hy - předláždění 200 m do kamenné 
dlažby z kostek

12. Chodník v ulici na Vyhlídce - 
předláždění povrchu (mozaika)

13. Chodník Nad Plovárnou - pře-
dláždění chodníku Nad Plovárnou 
podél RD

14. Jakubské schody - oprava Ja-
kubských schodů, opěrné zídky a 
předláždění chodníku 

15. Zastávky MHD - oprava povr-
chu 2 ks zastávek k zajištění bezba-
riérovosti příjezdu vozidel MHD

16. Chodník v ulici Chlumova - 
ulice  Chlumova  - oprava chodníku 
– obě strany (špatný stav dlažby)

17. Hruškové Dvory plánovaná 
stavba chodníku s cyklostezkou  - 
vynucená oprava vozovky (délka 
450 m) v průmyslové zóně Hruško-
vé Dvory na základě projektu na zří-
zení chodníku s cyklostezkou.

Plán větších oprav na rok 2010

zabudování připojení kamery na slu-
žební pult. Zatím šetříme fi nance a 
ponecháváme kameru na původním 
místě.  

 Na křižovatce ulic Jiráskova – Frit-
zova bylo v roce 2009 zaznamenáno 
200 průjezdů vozidla na červený sig-
nál semaforu.

 Nehrozí, že si řidiči zvyknou a 
budou si dávat pozor?

 Lidská paměť je věc ošidná a po-
kud jezdíte každodenně, brzy na ka-
meru zapomenete. Až teprve pokuta 
a sebrané body vám připomenou, že 

se vyplácí dodržovat silniční pravi-
dla. Takže toho se nebojím.

 Pojďme k podivné velké černé 
díře na Havlíčkově ulici. Přiznám 
se, že jsem už natočil několik zby-
tečných koleček na kruhovém ob-
jezdu, protože mne znovu a znovu 
překvapila nemožnost odbočení...

 Silnice je ve správě kraje, kanali-
zace patří SVaKu. Odbor dopravy 

vydal povolení k uzavření výjezdu 
a nemůžeme práce nijak urychlit. 
Bohužel přišly velké mrazy a sníh, a 
situace se zkomplikovala. Předpo-
kládané ukončení kolem 20. ledna je 
zřejmě science fi ction.

 Tak pojďme k tomu sněhu. Je ho 
dost...

 Je ho dost. Největší problém je s 
parkováním, proto přistupujeme k 
jeho vyvážení z centra. Probíhá to ja-
ko blokové čištění města – vyvěsíme 
informační cedule a najede technika 
a budeme odklízet. Pokud budou 

překážet zaparkovaná auta, budeme 
odtahovat.

 Dovíme se to včas?
 Jistě, číst umí každý, navíc využi-

jeme hromadných sdělovacích pro-
středků. Samozřejmě nebudeme 
uklízet sníh v takovém rozsahu, jako 
je blokové čištění, budeme postupo-
vat operativně podle podmínek.

 
 Sníh dává asi pořádně zabrat 

pracovníkům Služeb města Jihla-
vy...

 To je pravda. Pro ilustraci si do-
volím připomenout realitu práce se 
sněhovou masou v jihlavských uli-
cích.  V polovině ledna například 
během dvou dnů probíhala nejen ce-
lodenní údržba města, ale i noční vy-

vážení sněhu z ulic historického cen-
tra. Někteří zaměstnanci či externí 
dodavatelé SMJ, kteří zajišťují úklid 
města, byli v terénu i 48 hodin jen s 
minimálními přestávkami.           -lm- 

Ján Tinka

KŘIŽOVATKA  ulic Fritzova a Jiráskova je pod stálým dohledem kamerového 
systému, který dohlíží na neukázněné řidiče.                     Foto: Lubomír Maštera

HROMADY SNĚHU a doprava nejdou příliš dohromady. Odbor dopravy magistrátu musí řešit denně  problémy s úkli-
dem sněhu.                                                                                                                                                              Foto: Lubomír Maštera


