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Už od tohoto víkendu 2. a 3. břez-
na bude zájemcům nejen z Jihlavy 
k dispozici nové Veřejné sportoviš-
tě pro lední sporty v Tyršově ulici. 
Hala bude sloužit především pro 
bruslení veřejnosti, škol a tréninky 
hokeje a krasobruslení. 

Na první víkend jsou připraveny 
ukázky tréninků, soutěže a hry na le-
dě, a hlavně bruslení pro veřejnost. 
Podrobný program je na stránkách 
provozovatele HC Dukla.

Krajské město Vysočiny mělo do-
sud k dispozici jedinou ledovou plo-
chu Horáckého zimního stadionu 
vybudovaného v šedesátých letech. 
„Motivem výstavby haly pro veřejnost 
je velká vytíženost hlavního zimního 
stadionu, který nemůže zdaleka pokrýt 
veškerý zájem o led,“ uvedl důvody 
pro vybudování druhé plochy primá-
tor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Rozměr 
ledové plochy je 58 x 26 m, nechybí 
hráčské lavice, trestné lavice, boxy 
pro rozhodčí a místnost pro parko-
vání rolby. V hale je divácká galerie 

Přijďte si zabruslit do nové haly

pro 96 stojících diváků. Úpravu ledu 
bude zajišťovat nová rolba.

Úpravou prošel i sousední objekt, 
kde se po rekonstrukci nachází tech-
nické zázemí pro provoz budovy a 
veřejného sportoviště, infocentrum, 
šatny veřejného sportoviště a tělo-
cvična – fi tness centrum se sociál-
ním zázemím, které slouží pro tzv. 
suchou přípravu hokejistů.

 celkové způsobilé výdaje projektu: 
190 643 338,- Kč
 celková výše dotace Regionální rady: 
176 345 087,64 Kč
 zahájení stavby: 11. listopadu 2011
 ukončení stavby: červenec 2014 
(zahrnuje roční zkušební provoz)
 dodavatel: Sdružení firem ZS Jihlava 
– Podzimek a synové s. r. o. 
a Metrostav, a. s.

Veřejné sportoviště 
pro lední sporty 
v ulici Tyršova, Jihlava

Nové podzemní parkoviště
pro sedm desítek vozidel

Veřejné sportoviště pro lední spor-
ty je vybudováno v bezprostředním 
sousedství Horáckého zimního sta-
dionu na ploše někdejší nevyuží-
vané venkovní ledové plochy, která 
dočasně sloužila také jako parko-
viště. „Parkování je nyní skryto pod 
ledovou plochou, kde vzniklo 67 míst 
pro auta a dvě pro motocykly,“ uvedl 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Součástí investice je úprava pří-
jezdové komunikace. Ulice Tyršova 
dál zůstává jednosměrná z Tolstého 
ulice směrem do ulice Jana Masa-
ryka (ke kinu Dukla), z výjezdu z 
nových podzemních garáží je však 
možné se do Tolstého ulice vrátit. 

Střecha haly bude porostlá zele-
ní. Přístupový prostor do haly mezi 
stávající tělocvičnou a nově vybu-
dovanou halou je zastřešen. 
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Zveme občany 
do nově otevřeného Sportoviště pro 

lední sporty v Tyršově ulici 
na první veřejné bruslení 

2. a 3. března od 9.00 do 20.00. 
Podrobnosti na www.jihlava.cz.

ZIMÁČEK ve stavu zrodu a zimáček těsně před dokončením. Jihlavská veřejnost se dočkala, na chlazeném betonu vzniklo 
několik centimetrů nového ledu a veřejnost ho může vyzkoušet. Foto: Lubomír Maštera, archiv MMJ 

Magistrát je stále rozptýlen po měs-
tě, odbory správy realit, živnostenský 
úřad, sociální odbor, odbor dopravy 
jsou mimo radnici. Změní se letos na 
tom něco? Na to jsme se zeptali ta-
jemníka Lubomíra Dohnala.

Uvažujete o nějaké centralizaci?
Dostali jsme nedávno nabídku na 

koupi bývalých Pozemních staveb 
ve Věžní ulici. Samospráva města si 
přeje, aby bylo koncentrováno co 
nejvíce úředníků na jednom místě 
z důvodu uceleného servisu pro na-
še klienty, ale technicky s tím je pro-
blém. Nyní jsme v sedmi budovách, 
nejde jen o prostory, ale také klien-
tela magistrátu nemá kde parkovat. 
Dalším problémem je bezbariérový 
přístup pro naše handicapované ob-
čany. Příkladem je v Čajkovského 
ulici odbor správy realit.

Magistrát ale potřebuje také skla-
dovací prostory…

To je další problém. Digitalizací 
dat paradoxně narostly požadavky 
na skladování papíru, a to jsou další 
desítky metrů skladovacích prostor 
navíc. Začínáme se tedy tísnit niko-
li proto, že by přibývalo úředníků, 
ale proto, že narůstá administrativa 
ze zákonů, kterou nám stát klade na 
bedra, a s tím jsou spojeny úřední 
dokumenty. 

A bude přibývat úředníků?
V současnosti není předpoklad, že 

by měly přibýt razantně nové agen-
dy. Za poslední dva roky jsme si ne-
chali udělat rozbor situace a pravda 
je taková, že aniž by stát přidal pe-
níze, novelami zákonů nám postup-
ně narostla agenda více jak o dvacet 
úvazků, samozřejmě o případných 
změnách organizační struktury ma-
gistrátu bude rozhodovat rada měs-
ta. (Pokračování na str. 3)

Tajemník: 
Centralizace úřadu


