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Ještě v letošním roce by měla za-
čít dlouho očekávaná a potřebná 
proměna okolí městského vlako-
vého nádraží v Jihlavě. Městu se 
podařilo získat dotaci 24 milionů 
korun z Regionálního operačního 
programu na projekt Dopravního 
terminálu (I. etapu). 

„V první etapě vznikne nová točka a 
bezbariérová zastávka pro MHD, no-
vé chodníky a veřejné osvětlení, šest de-
sítek nových parkovacích míst, křižo-
vatku ulic Legionářů a Fritzova budou 
řídit semafory,“ popsal největší při-
pravované změny primátor Jaroslav 
Vymazal.

Dojde i na kanalizaci, přeložky vo-
dovodu, plynu a dalších sítí, silnice 
od křižovatky k nádraží bude mít no-

vý povrch, nutné je upravit a dostavět 
opěrné zdi, bude se upravovat zeleň. 

Celkový rozpočet akce včetně vý-
kupu pozemků (7,7 milionu korun) 
je odhadnut na 50 milionů korun, 
cenu stavební části může významně 
snížit výběrové řízení, které už rad-
nice připravuje. Pokud bude průběh 
akce bez problémů, hotovo bude za-
čátkem roku 2014. V návaznosti na 
tento projekt připravují samostatně 
České dráhy rekonstrukci budovy 
městského nádraží a Správa železnič-
ní dopravní cesty počítá s rozsáhlou 
modernizací kolejiště. 

„Smyslem akce je vybudovat zázemí, 
kde na jednom místě budou cestující 
moci pohodlně přestupovat mezi MHD, 
vlaky a linkovými autobusy,“ nastínil 

ve zkratce hlavní myšlenku terminálu 
primátor Jaroslav Vymazal. Součástí 
terminálu by se v další etapě mělo stát 
autobusové nádraží, které bude pro-
pojeno novou komunikací na Jirásko-
vu ulici. 

„Dopravu mezi terminálem a Masa-
rykovým náměstím bude zajišťovat au-
tobusová linka, z náměstí pak mohou 
cestující přesedat na další linky,“ uvedl 
ředitel Dopravního podniku města 
Jihlavy Josef Vilím. Před dopravním 
podnikem stojí pro rok 2014 ještě 
jeden úkol - připravit úpravu linek a 
spojů v souvislosti s vybudováním 
trolejového vedení po prodlouženém 
úseku Vrchlického ulice (od záchran-
ky směrem k ulici S. K. Neumanna).
 -rt-

Okolí městského vlakového 
nádraží se brzy výrazně změní

Město dokončuje 
privatizaci bytů

Privatizace městských bytových 
jednotek probíhá již patnáct let. Na 
současný stav jsme se zeptali náměst-
ka primátora Františka Zelníčka.

Kolik bytů ve vlastnictví města 
bylo v roce 1997 a jaký je součas-
ný stav?

V roce 1997 město vlastnilo přes 
sedm tisíc bytů, nyní vlastní 780 by-
tů (kromě bytů v DPS).

Zpočátku byly z prodeje vyňaty 
byty v Městské památkové rezer-
vaci (MPR). Nyní tomu tak není?

Od roku 2009 dochází k prodeji 
bytů také v domech v městské pa-
mátkové rezervaci, v nichž se na-
cházejí nebytové prostory, a to v 
domech, které město vyčlenilo k pri-
vatizaci bytových jednotek a kde si 
nájemci bytů požádali o prodej bytů. 

Mimo jiné byly také vyčleněny do-
my v MPR, které si město ponechá a 
nebudou zde privatizovány byty ani 
nebytové prostory. 

Asi stovka dalších bytů se připra-
vuje k prodeji…

V současné době probíhá v růz-
ných fázích příprava prodeje 80 by-
tových jednotek v domech, kde již 
zastupitelstvo města schválilo jejich 
privatizaci.

 (Pokračování na str. 3) 

Už dvakrát se odložil začátek tzv. regenerace veřejného prostranství v 
Pístově. Důvodem byly „podstřelené“ cenové nabídky firem, které se o 
zakázku ve výběrovém řízení ucházely -  za nabídnuté ceny by nakonec 
nebyly schopny práci zajistit a jak první, tak druhá nejlevnější firma za-
kázku odmítla. Zatímco ekonomové firem si opakují počty, úprava Pís-
tova je o půl roku zpožděna. Se třetím dodavatelem už to snad vyjde. 
V době uzávěrky NJR průběh veřejné soutěže ještě posuzoval poskyto-
vatel dotace. Pokud bude vše v pořádku, stavební práce by měly začít v 
červenci, do konce roku by mělo být hotovo.

„V Pístově počítáme s bezbariérovou úpravou dvou zastávek městské hro-
madné dopravy, vznikne nové dětské a sportovní hřiště, včetně oplocení a 
protihlukové zdi, či nové veřejné osvětlení,“ vyjmenoval některé z úprav 
primátor Jaroslav Vymazal. Vznikne také smíšená stezka pro pěší a cyk-
listy a nové chodníky, upraví se zeleň.

Původní, projektantem odhadovaná cena úpravy prostranství v Pís-
tově byla 8,1 milionu korun, výběrové řízení cenu srazilo na téměř 
poloviční hodnotu 4,728 milionu korun, asi 3,8 milionu korun (85 % 
způsobilých výdajů) bude dotace Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. -rt-

Potřetí to v Pístově snad vyjde

DAVID SÍLA míří, hází, raduje se. Má proč. Úřadující mistr Evropy dřevorubeckých soutěží Eurojack se představil ve skvělé formě při české premiéře v Jihlavě, potvrdil 
svoje kvality a vyhrál. Více o Eurojacku na str. 8. Foto: archiv MMJ

Vážení spoluobčané, 
hektická první polovina roku 2012 
je za námi a opět se nám zdá, že 
čas letí rychleji než loni. Doufám, 
že každý z vás bude mít možnost si 
v následujících týdnech či měsících 
odpočinout. Jestli zůstanete doma, 
přeji klidný oddych v důvěrně známém 
prostředí, pokud vyrážíte na cesty po 
naší zemi nebo do zahraničí, přeji 
vám kromě bezstarostné dovolené 
také šťastný návrat domů. Pokud 
vám práce, studium nebo jiné důvody 
nedovolí alespoň na chvíli změnit 
rytmus, nezbývá než vám popřát, aby 
i tak pro vás byly letní měsíce příjemné 
a podařilo se vám nabrat sílu do práce 
i do života v druhém půlroce. 
Pěkné a dlouhé léto přeje za celé vedení 
města Jihlavy
 Jaroslav Vymazal, primátor


