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Město Jihlava není územně čle-
něno na městské obvody nebo 
městské části, jak umožňuje zá-
kon o obcích, a nemá tedy zřízeny 
městské úřady těchto městských 
obvodů nebo městských částí. Po-
dívejme se na tyto části očima sta-
tistiky. 

Jihlava má celkem 14 částí města. 
Výjimkou je Helenín, který není čás-
tí, nýbrž součástí města Jihlavy, vyu-
žívá ovšem prostředky, které město 
přiděluje prostřednictvím Fondu 
pro podporu aktivit ve stanovených 
oblastech města Jihlavy. 

Jedná se o tyto části:
Antonínův Důl
Červený Kříž
Henčov
Heroltice
Hosov
Hruškové Dvory
Kosov
Pávov
Pístov
Popice
Sasov
Staré Hory
Vysoká
Zborná

Od prosince 2010 jsou v částech 
města zřízeny osadní výbory.

V částech Jihlavy probíhá komu-
nikace právě prostřednictvím osad-
ních výborů resp. občanů bydlících 
v jednotlivých částech města. Osad-
ní výbory mají zákonem vymezená 
oprávnění, nejsou orgánem města a 
nemají svou poštovní adresu.

Představujeme části a městské obvody

Bližší informace o jednotlivých 
částech statutárního města Jihla-
vy jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách města www.jihla-
va.cz v sekci: Magistrát-radnice/
odbory magistrátu-tajemník/od-
dělení péče o části města, krizové 
řízení a BOZP/dokumenty/části 
města.

V Jihlavě-Bedřichově, a dále v 
částech města Heroltice, Pístov a 
Zborná jsou zřízeny jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů, zajišťující 
záchranné a likvidační práce ve pro-
spěch statutárního města Jihlavy, 
které jsou v materiální a fi nanční pé-
či města Jihlavy.

Na co se peníze převážně čerpaly? 
Na to odpovídá Přehled akcí, kte-
ré v částech města osadní výbory 
(občané) nejčastěji organizují:

únor – Masopust
březen – Dětský karneval
duben – Čarodějnice
květen – Stavění máje

červen – Den dětí a vítání prázdnin
prosinec – Mikulášská besídka

…kromě toho celoročně
- pořádání sportovních a kultur-

ních akcí pro občany (sportovní 
turnaje, rybářské závody pro děti, 
pouťové dny a zábavy, plesy, setkání 
rodáků)

- brigády za účelem údržby spor-
tovních a dětských hřišť, požárních 
nádrží, objektů občanské vybave-
nosti a zeleně na veřejných plo-
chách, gratulace občanům doží-
vajícím se významného životního 
jubilea.

V dalších vydáních NJR se budeme 
do jednotlivých městských částí vra-
cet a přineseme zpravodajství o životě 
a aktivitách místních obyvatel. -lm-

Rada města Jihlavy uvolnila třetí 
plochu, kde se mohou beztrestně re-
alizovat sprejeři. Tím místem je beto-
nový plot kolem sportovního areálu 
Na Stoupách. Radnice ale upozorňu-
je, že tato plocha pro legální graffi  ti je 
dočasná. Jihlava totiž očekává, zda na 
podzim obdrží dotaci na další část tzv. 
revitalizace lesoparku Malý Heulos, při 
které má být upraven i sportovní areál 
a jeho okolí. Pokud město uspěje, je 
pravděpodobné, že proměna areálu za-
čne ještě letos a s ní přijde i konec sta-
rého betonového plotu, který ustoupí 
ve prospěch rozšíření silnice.

Prvními dvěma legálními plochami 
pro tvorbu graffi  ti je podchod Okruž-
ní ulice na sídlišti Březinky a opěrné 

zdi v Mostecké ulici nedaleko Praž-
ského mostu.

Zástupci radnice k tématu dodávají, 
že legální plochy nejsou lékem proti 
vandalismu. „Jsou to místa především 
pro ty sprejery, kteří chtějí bez obav 
vytvořit něco zajímavého, vyjádřit se. 
Tím ale nezměníme to, že někomu dělá 
radost poškozování fasád, dopravních 
značek atd.,“ poznamenal k tématu 
náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek. Radnice například občanům 
města umožňuje požádat si o příspě-
vek na opravu posprejované fasády, 
ale také vyplácí odměny za informace 
vedoucí k dopadení sprejera, městská 
policie zapojuje mobilní kamerový 
systém atp.  -rt-

Další plocha pro sprejery. Dočasně

Most byl postaven v letech 1908-
1909 dle projektu, který zpracoval 
profesor Josef Melan. Koncepce 
technického řešení byla ve své do-
bě velmi moderní a zřejmě velmi 
odvážná. Jedná se o jeden z prvních 
železobetonových mostů u nás i v 
Evropě. Stavba byla součástí hlavní 
silnice mezi Jihlavou a Polnou, přes 
most vedla i městská kolejová dráha. 
Po vybudování nového mostu přes 
řeku Jihlavu ztratil most význam dů-
ležité dopravní komunikace. Jeho 
stav byl před rekonstrukcí havarijní. 
Po rekonstrukci bude sloužit jen pro 
místní provoz - nutný přejezd vozi-
del do hmotnosti 5 tun, provoz pě-
ší, cyklistický a na in-line bruslích. 
Most je památkově chráněn. Most je 
zrekonstruován se zachováním pů-
vodního vzhledu se všemi detaily i s 
původními nosnými konstrukčními 
prvky. V délce úpravy jsou osazeny 
kolejnice elektrické dráhy dle pů-
vodní dokumentace mostu.

Most je bezmála 43 metrů dlouhý 
a celkem 10 metrů široký (šířka me-
zi obrubníky 6,60 m, šířka chodníků 
1,40 m), výška nad hladinou vody 
je asi 4,6 metru. Most má dvě po-
le šikmé světlosti 15,35 m. Nosnou 
konstrukci mostu tvoří betonové 
obloukové desky, šikmé, vyztužené 
válcovanými profi ly.

Stavební náklady na rekonstrukci 
byly cca 7,5 milionu korun, dodava-
telem je fi rma Firesta.

Josef Melan (18. listopadu 1853, 
Vídeň – 6. února 1941, Praha) byl 
rakouský inženýr, který je považován 
za jednoho z nejvýznamnějších prů-
kopníků železobetonových mostů na 
konci 19. století. Je autorem způso-
bu výstavby železobetonových mos-
tů známého pod názvem „Patent – 
Melan“. Působil i jako vysokoškolský 
profesor ve Vídni, Brně a Praze.

Melan podle svého patentu z ro-
ku 1892 používal místo betonářské 
výztuže tuhé příhradové ocelové 
nosníky. Původně byl patent určen 
pro návrh stropních konstrukcí. Dí-
ky „Erste Österreichische Gewöl-
beausschuß“ provedl několik experi-
mentů v tehdejším areálu stavebního 
podniku Pitt el + Brausewett er v Bra-
tislavě a zejména v Brně, kde zpraco-
val teoretickou základnu svého sys-
tému.

Melan se stal známým v roce 1898, 
kdy postavil 42,4 m dlouhý oblouko-
vý most s velmi nízkým vzepětím v 
rakouském městě Steyr. Svého času 
to byl největší železobetonový most 
na světě. Melan je dále autorem Dra-
čího mostu v slovinské Ljubljaně, a 
mostů v České republice (Most Dr. 
Edvarda Beneše v Ústí nad Labem), 
Švýcarsku, Itálii, Německu, Španěl-
sku, v USA i Japonsku.

V roce 1958 byla po něm ve Vídni, 
v Danube City (22. okres), pojme-
nována ulička „Melangasse“.

 zdroj: Wikipedie

Rekonstrukce mostu U Jánů

NOVÉ CHODNÍKY, bezbariérová zastávka městské hromadné dopravy, nové 
veřejné osvětlení, dětské hřiště a úprava zeleně je na programu revitalizace Pávo-
va. Podobný „scénář“ má úprava také v Pístově. Jihlavská radnice postupně upra-
vuje části města, poslední dokončená revitalizace proběhla na sídlišti Královský 
vršek, připravuje se druhá etapa úprav Malého Heulosu a lokality Český mlýn. 

 Foto: archiv MMJ


