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Dopravní terminál...
(Dokončení ze str. 1)
Podobný projekt již v minulosti 

existoval…
V minulosti město připravilo pro-

jekt komunikace podél městské-
ho nádraží, mezi ul. Jiráskovou a ul. 
Havlíčkovou. Realizace tohoto pro-
jektu byla odložena pro velké staveb-
ní náklady a složité majetkoprávní 
vztahy. V té době začaly připravovat 
Správa žel. dopravní cesty (SŽDC) a 
České dráhy (ČD) úpravu městské-
ho nádraží s tím, že do budoucna by 
na toto nádraží byla přesměrována 
většina spojů osobní dopravy. 

Kdy se začalo?
Koncem loňského roku začaly ČD 

připravovat rekonstrukci výpravní 
budovy. K tomu přizvaly město ke 
spolupráci na úpravě přednádražní-
ho prostoru a zavedení MHD a jako 
další se připojila spol. ICOM trans-
port s možností přemístění autobu-
sového nádraží. 

V současné době probíhají dost 
složitá jednání o realizaci společné-
ho projektu mezi městem, SŽDC, 
ČD a ICOMem transport, diskutu-
je se nad zadáním projektové doku-
mentace, řešením majetkoprávních 
vztahů a v neposlední řadě o mož-
nosti získání a výši dotace z evrop-
ských zdrojů. 

Jaký je časový horizont terminá-
lu?

Pokud se nevyskytnou neřešitel-
né problémy, mohla by být dokonce 
roku vypracována a schválena pro-
jektová dokumentace a do tří let by 
mohla být I. etapa zamýšlené stavby 
realizována. 

 Ta by obsahovala úpravu výprav-
ní budovy ČD, která bude zároveň 
sloužit i pro autobusové nádraží, sa-
motné autobusové nádraží, úpravy 
ulice tř. Legionářů, včetně úpravy 
křižovatky tř. Legionářů a Fritzova, 
zavedení trolejů pro MHD a výstav-
bu parkoviště. V krátké době nato 
by mělo být zrealizováno propojení 
přednádražního prostoru s ulicí Ji-
ráskovou. 

Přibližte, prosím, jihlavský par-
kovací dům a v jakém je stadiu? 

Záměrem vybudovat parkovací ob-
jekt v blízkosti centra se město za-
bývá delší dobu. V současné době je 
vybrána lokalita pro výstavbu parko-
vacího domu (prostor na parkovišti 
za Billou) a zpracovávají se potřebné 
analýzy, které budou rozhodující na 
přípravu koncesního řízení. 

 Po projednání v radě města asi ve 
IV. čtvrtletí zastupitelé města roz-
hodnou o podmínkách koncesní-
ho řízení. To by mělo proběhnout 
v příštím roce. Po podepsání smlou-
vy s vybraným koncesionářem by do 
jednoho roku mohl být uveden do 
provozu nový parkovací dům, který, 
předpokládáme, bude klasický s ná-
jezdnými rampami a jeho kapacita 
by mohla být až 400 automobilů.
 -lm-

Jihlava má pro návštěvníky města 
k dispozici třicet nových audioprů-
vodců. Zařízení je na podhled po-
dobné mobilnímu telefonu, k ob-
sluze slouží klávesnice, výklad je 
provázen také fotografi emi, které 
zobrazuje barevný displej. 

„Audioprůvodci jsou k zapůjčení už 
nyní v informačních centrech na rad-
nici, v Bráně Matky Boží a v Domě 
Gustava Mahlera, kde obsluha navolí 
podle zájmu prohlídku starobylé rad-
nice, Brány Matky Boží a Domu Gus-
tava Mahlera, nebo okruh po Masary-
kově náměstí a k jihlavským kostelům. 
Všechny trasy jsou připraveny v šesti 
jazykových úpravách,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

Audioprůvodci jsou většinou k dis-
pozici v galeriích, v poslední době už 
je začínají využívat i města. „Je to po-
mocník i v personální otázce. Turistic-
ké informační centrum nemusí mít vy-
soký počet zaměstnanců a brigádníků, 
aby zvládlo větší nápor zájemců o pro-
hlídky,“ uvedla náměstkyně primáto-
ra Irena Wagnerová s dodatkem, že 
mnozí turisté také dávají přednost 
individuálnímu procházení se po pa-
mátkách před organizovanými pro-
hlídkami. 

Zápůjčné přijde na 40 nebo 60 ko-
run, nutné je ale složit zálohu 500 
korun, která se uživateli po odevzdá-
ní přístroje vrátí. „Vratné zálohy jsou 
běžnou praxí. Ač jde o zařízení, které 
nejde použít k ničemu jinému než ke 
svému účelu a bez dalšího vybavení jej 

Jihlava zavedla audioprůvodce

JAKO MOBILNÍ telefon vypadá au-
dioprůvodce Jihlavou. Obsluhu vám 
vysvětlí v místě zapůjčení. 
 Foto: Lubomír Maštera

nelze udržet v provozu, vyšší záloha je 
motivací k navracení drahých přístro-
jů zpět,“ vysvětlila náměstkyně Irena 
Wagnerová.

Nákup audioprůvodců je fi nanco-
ván z projektu Turisté, vítejte v Jih-
lavě, spolufi nancovaného Evropskou 
unií. Celkový objem projektu je 6,5 
milionu korun, město už z něj čerpa-
lo prostředky na přípravu a vydávání 
propagačních materiálů, účast na ve-
letrzích cestovního ruchu apod. 

 -lm-

 Jihlavští radní schválili v červen-
ci zadávací řízení na akci s názvem 
„Regenerace veřejných prostranství 
v části města Jihlava - Pávov“. 

 Znamená to, že v Pávově město 
nechá vybudovat nové chodníky, 
veřejné osvětlení a doplní lavičky 
a odpadkové koše. „Součástí akce je 
také zbudování bezbariérové zastávky 
městské hromadné dopravy a dětského 
hřiště,“ řekl primátor města Jaroslav 
Vymazal. 

 Práce v Pávově začnou koncem 
září, hotovo by mělo být do konce 
června 2011, předpokládaná cena je 
7 milionů korun. „Snažíme se postup-
ně zvyšovat úroveň veřejných prostran-
ství ve všech částech města. Úřad už 
připravuje úpravu veřejného prostran-
ství v Pístově, měla by začít příští rok,“ 
doplnil primátor Jaroslav Vymazal.
 -lm-

Pávov projde úpravami

 Po Velikonocích začala 
stavba nové zastávky měst-
ské hromadné dopravy v 
lokalitě Ráj - konečná au-
tobusové linky MHD číslo 
5, a nyní bude stavba zko-
laudována. 

 Je zde točna pro autobu-
sy a malý domek se záze-
mím pro řidiče. Náklady na 
vybudování nové zastávky 
byly 3,9 milionu korun. 
Dopravní podnik města 
Jihlavy je k nové zastávce 
připraven obnovit trasu au-
tobusové linky 5 okamžitě 
po ofi ciálním uvedení ob-
jektu do provozu. -lm-

V Ráji vznikla nová zastávka MHD

KONEČNÁ autobusové zastávky v lokalitě Ráj prošla rekonstrukcí. Vznikla zde točna a zá-
zemí pro řidiče.  Foto: Lubomír Maštera

 Odbor životního prostředí ma-
gistrátu ve spolupráci s ČSOP Jih-
lava nainstaluje závoru před vjezd 
do bývalého vojenského prostoru 
na Pístově. Důvodem je neustále 
se opakující výskyt černých sklá-
dek v této lokalitě. Závora bude 
hned na začátku panelové příjez-
dové cesty. Vlastníci a uživatelé 
pozemků, kterých se toto opatření 
dotkne, budou kontaktováni a ob-
drží vlastní klíč od závory. Případ-
ní další oprávnění zájemci mohou 
kontaktovat odbor životního pro-
středí  (tel.: 567167722). -tz-

Oznámení magistrátu

Do 3. srpna potrvá uzavírka v ulici 
Holíkově na Slunci. Důvodem je vy-
budování kanalizační, plynovodní a 
vodovodní přípojky.  -lm-


