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Město Jihlava má k 30. 11. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 562 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci listopadu 2010

Sídliště Královský vršek v Jihlavě 
se začne v jarních měsících 2011 
proměňovat. Radnice tu zahájí pro-
jekt tzv. revitalizace. 

Její součástí bude vybudování no-
vých parkovacích míst, chodníků či 
výměna veřejného osvětlení. K pro-
jektu se mohli vyjádřit obyvatelé 
sídliště na setkání s vedením města 
a projektantem, jejich připomínky 
byly do plánů zapracovány. 

„Přáním veřejnosti byla zejména 
parkovací místa, vzniknou jich dvě 
stovky. Auta se už na silnice v sídlišti 
nevejdou, v krajních případech se par-
kuje dokonce na zelených plochách,“ 
řekl k projektu primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Pohyb sídlištěm usnadní nové 
chodníky, vybudují se i nová kon-
tejnerová stání na separovaný od-
pad a vymění veřejné osvětlení.

Úpravou projdou zelené plochy, 
radnice nechává opravit i dětské 
hřiště, novinkou bude stanoviště 
s posilovacími stroji pro dospělé. 
„Nejde o stejná zařízení jako v posi-
lovnách. Jde o jednoduché posilovací 
stroje, které musí odolat povětrnost-
ním vlivům i vandalům. Je to trochu 
pokus, pokud si je veřejnost oblíbí, 
můžeme uvažovat o jejich umístění i 
v dalších sídlištích. V zahraničí jsou 
podobné fi t koutky oblíbené,“ popsal 
v Jihlavě dosud nepoužité zařízení 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Vzniknou dvě tzv. klidové plochy 
s lavičkami a výhledem na město, 
opatřené povrchem z minerálního 
betonu, lemovaného záhonovými 
obrubníky.

Veřejná prostranství Královského 
vršku budou dovybavena novými 
lavičkami a odpadkovými koši. Na 

Královský vršek před proměnou

Lyžařům od počátku prosince ofi -
ciálně slouží nový servisní objekt  na 
sjezdovce na vrchu Rudný v Jihlavě 
-  Zborné. 

Původní objekt pokladny s elektro-
rozvodnou z roku 2004 byl rozšířen 
o toalety a úklidovou místnost, no-
vě je zde bufet a zázemí pro obsluhu 
sjezdovky. Objekt má novou sedlo-
vou střechu. 

Současně s výstavbou objektu byla 
provedena výměna původních nevy-
hovujících dřevěných povalů zakrý-
vajících koryto potoka. 

Celkové náklady dosáhly 2,5 milio-
nu korun s DPH. Stavělo se od října 
do listopadu 2010. -lm-

Nové zázemí na sjezdovce Rudný

NA SJEZDOVCE Rudný je nyní k dispozici nová budova se zázemím. 
 Foto: archiv MMJ

Stejně jako minulou zimu i letos 
město Jihlava pro svoje obyvatele za-
jišťuje upravené lyžařské stopy. 

Jsou připraveny trasy z Telečské 
ulice směrem k vodárenským rybní-
kům, trasa se rozdvojuje směrem do 
Vysoké a k Okrouhlíku. Druhá trasa 
vychází od sídliště Dolina z ulice S. 
K. Neumanna směrem do lokality 
Zaječí skok. Třetí trasa v udržované 

Upravují se trasy pro běžkaře v Jihlavě

závěr se chystají terénní úpravy. 
Předpokládané zahájení revitali-

zace připadá na jarní měsíce roku 
2011, do konce roku by měly být 
dokončeny stavební práce. Do po-
loviny roku 2012 je čas na uchycení 
zeleně. -lm-

lyžařské stopy je v lokalitě „U Lyža-
ře“ ve Zborné. 

„Berme to jako zkušební provoz. V 
místech, kde je hluboká orba a malá 
sněhová pokrývka, nejsou trasy ideál-
ní, ale tam, kde stopy vedou po trávě, 
je svezení skvělé. Potěšil mě velký zá-
jem veřejnosti,“ řekl primátor Jaroslav 
Vymazal, který si nově najeté trasy 
osobně vyzkoušel. 

Úpravu stop zajišťuje statutární 
město Jihlava ve spolupráci se SŠ 
stavební Jihlava. Aktuálně informace 
najdete na webu www.lyzarskejihlav-
sko.cz. -lm-

Hřiště s umělým povrchem v are-
álu stadionu FC Vysočina v Jihlavě 
v Jiráskově ulici bylo od 10. prosin-
ce dočasně uzavřeno. Důvodem je 
nutnost úpravy povrchu, který se 
zvlnil. Pro uživatele je u hřiště vyvě-
šen informativní text. Hřiště bude 
uzavřeno do doby odstranění záva-
dy. -lm-

V minulém vydání byl v podkla-
dech chybně uveden náměstek Josef 
Kodet jako člen ČSSD místo KDU-
ČSL. Jmenovanému a čtenářům se 
omlouváme. 
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