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Město Jihlava má k 30. 4. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.045 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2012

Cyklovýlet s průvodcem. Pojeďte 
na výlet po trasách Stříbrného po-
mezí. Průvodcem vám bude odbor-
ník na cykloturistiku a cykloznačkař 
Klubu českých turistů Stanislav Balík. 
Během cesty objevíte krásy Vysoči-
ny a také se dozvíte spoustu zajíma-
vých informací nejen o cyklotrasách 
na Jihlavsku. Sraz je každý lichý čtvr-
tek u patníku č. 13 na Křižíkově ulici 
v 16.30 hod. Délka výletu cca 20-25 
km. www.stribrnepomezi.eu.  -lm-

Radní Jihlavy vypsali výběrové řízení na modernizaci 
světelné křižovatky u autobusového nádraží (ulice Jirásko-
va, Fritzova, Zborovská). 

„Křižovatka bude mít výrazně vyšší propustnost. Systém 
automaticky vyhodnocuje množství vozidel a upravuje časy 
průjezdů v jednotlivých směrech,“ uvedl náměstek primáto-
ra pro oblast dopravy Josef Kodet. Stejný systém řízení je 
zatím pouze na jedné z dvanácti světelných křižovatek v 
Jihlavě u City Parku (ulice Znojemská a Brněnská), do bu-
doucna se tak upraví i další frekventované křižovatky.

Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu stožárů, světel 
a kabelů a uložení indukčních smyček do vozovky, které 
snímají průjezd vozidel. Nový systém má levnější provoz 
– využívá výkonnější, ale úspornější svítidla a automaticky 

upravuje jejich výkon – v čase západu slunce se sníží svíti-
vost asi o 30 %, semafory tak neoslňují řidiče, při východu 
slunce se svítivost opět zvýší. 

Podle projektu bude cena modernizace necelé čtyři mi-
liony korun, z výběrového řízení ale obvykle vzejde nižší 
částka. Modernizace proběhne v letních měsících, kdy je 
hustota provozu ve městě nižší, ve špičkách bude dopra-
vu řídit policie. Další potřebnou celkovou rekonstrukci v 
nadcházejících letech si bude vyžadovat křižovatka ulic Ji-
ráskova, Tolstého a 17. listopadu. Dále se připravuje úplně 
nová světelná křižovatky ulice Fritzova a třídy Legionářů, 
která bude vybudována v rámci nového dopravního měst-
ského terminálu - městského vlakového nádraží a autobu-
sového nádraží. -rt-

V Jihlavě bude další moderně 
řízená křižovatka

Nakládání s odpady, opravy kanali-
zace, oživení centra a rozšíření měst-
ské hromadné dopravy – to jsou nej-
palčivější problémy, které sestavili 
účastníci tradičního Fóra Zdravého 
města Jihlavy, letos s podtitulem letos 
Co na srdci, to na Fóru! Následují té-
mata revitalizace náměstí, absence so-
ciálních bytů a míst ve školkách. 

Občané mohli přijít diskutovat o 
problémech a možnostech jejich ře-
šení s vedením města a pracovníky 
magistrátu při setkání v divadle DI-
OD. Na úvod setkání náměstek pri-
mátora Rudolf Chloupek zrekapi-
tuloval řešení problémů za uplynulý 
rok, následovala práce přítomných 
ve skupinách v různých oblastech, 
například rozvoji města, životního 
prostředí, kultury, sportu atd. V prů-
běhu diskuzí se také zaznamenávaly 
připomínky obyvatel, které přejdou 
dle možností do řešení příslušným 
odborům magistrátu. 

Po společné veřejné diskuzi bylo 
na závěr setkání sestaveno Desatero 
problémů Jihlavy, které se následně 
bude ověřovat v anketě: 

 1. Řešení odpadového hospo-
dářství – realizace ISNOV (Integro-
vaný systém nakládání s odpady na 
Vysočině)

 2.            Pokračování v rekon-
strukci kanalizace

 3. – 4.    Navrácení kulturního 
a společenského života do centra a 
přilehlého okolí

 3. – 4.    Rozšíření MHD – ulice 
Vrchlického

 5. – 8.    Revitalizace náměstí
 5. – 8.    Absence sociálních bytů 

a nedostatečná kapacita azylových 
domů (pro ženy, matky s dětmi či 
rodiny)

 5. – 8.    Školky – rozšíření ka-
pacit

 5. – 8.    Parkování
 9. – 10. Nedostatečná výchova 

dětí ke zdravému životnímu stylu na 
školách

 9. – 10. Neexistence grantových 
programů pro podporu zdravého 
životního stylu

Problémy budou před předložením 
Radě či Zastupitelstvu města ještě 
ověřeny veřejnou anketou. Anketní 
lístek k této problematice je součástí 

Řešte odpady a kanalizaci ve městě
– vyzvalo radnici fórum občanů

červnového vydání Novin jihlavské 
radnice a je k dispozici i na webo-
vých stránkách města. 

Ostatní problémy, o kterých se 
hlasovalo: výpadek ve fi nancování 
primární prevence pro děti a mlá-
dež, jesle, dobudování sportovní 
infrastruktury, dobudování centra 
dokumentárního fi lmu, drahé ná-
jmy nebytových prostor, nevyvážená 
podpora sportů.

Letos poprvé dětské fórum
Novinkou bylo letos „Dětské fó-

rum aneb Desatero problémů měs-
ta Jihlavy očima žáků a studentů 
základních a středních škol“, které 
uspořádalo Zdravé město Jihlava ve 
spolupráci s litoměřickým Středis-
kem ekologické výchovy SEVER. 

Na setkání byli vysláni z každé ško-
ly 4 vytipovaní žáci a studenti, kteří 
se nebáli konstruktivně diskuto-
vat, zajímají se o dění kolem a byli 
schopni prezentovat i obhajovat své 

názory. Smyslem celé akce bylo na-
bídnout mládeži možnost ovlivnit 
cestu budoucího rozvoje města Jih-
lavy.

Cílem bylo vytipovat „Desatero 
problémů města z pohledu jihlavské 
mládeže“. Své zástupce zde měly 10 
základních a 4 střední školy z Jihlavy. 
Společné diskuze s vedením města 
se zúčastnilo na 60 jihlavských žáků 
a studentů. Na závěr proběhlo spo-
lečné hlasování a zde jsou problémy, 
které byly vytipovány: 

   1. Podpora „malých sportů“
   2. Bezpečnost na ulicích
   3. Vandalismus (sprejerství 
  – prevence a represe)
   4. MHD (jízdné, noční 
  a víkendové linky)
   5. Více kulturních akcí
   6. – 7. Využití letního kina
   6. – 7. Využití nezaměstnaných
   8. Stav chodníků a komunikací
   9. Více míst v MŠ
 10.  Nekuřácké prostory

CO SE MI nelíbí? Také jihlavští žáci a studenti se letos přidali do diskuze nad problémy na Fóru Zdravého města Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Problémy, které vzešly z tohoto se-
tkání, budou ověřeny  anketou, která 
bude probíhat na všech jihlavských 
školách. Výsledky budou společně s 
Desaterem problémů města Jihlavy, 
které vytipovala veřejnost, předlože-
ny vedení města.
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 město a Agenda 21


