
(Dokončení ze str. 16)
Linka D pak ze Slunce přes Masa-

rykovo náměstí a Seifertovu ulici na 
Dům zdraví. Tato linka pojede i přes 
ulici Tolstého a po dobudování do-
pravního terminálu pro osobní do-
pravu by jezdila i tam. Linka B pře-
vezme část zátěže z Doliny z linky C, 
„céčko“ pak nemusí mít 9minutový 
interval, ale může mít 13minutový. 
Tímto by došlo ke zvýšení komfortu 
zvláště pro obyvatele Březinek, pro-
tože linky B a C by se zde měly „pů-
lit“.

Zavedení nové trolejbusové linky 
v ulici Vrchlického by mělo proběh-
nout v roce 2015. Důvodem zdržení 
oproti původním předpokladům je 
úprava silnice II/523 (projekt Kraje 
Vysočina). Úprava této silnice pro-
běhne právě v roce 2015, do té doby 
totiž po silnici II/523 (ulice Jiráskova, 
Na Dolech a Humpolecká) povede 
objízdná trasa z důvodu rekonstruk-
ce „Pražského“ mostu. Pro zavedení 
nové linky „B“ je totiž zásadní mož-
nost odbočit vlevo na křižovatce S. K. 
Neumanna – Jiráskova, která se i z to-
hoto důvodu bude upravovat na svě-
telnou. Zasíťování (natažení drátů) 
prodloužené ulice Vrchlického je plá-
nováno již na rok 2014. Součástí pro-
jektu Výstavba dopravního terminálu 
– městské nádraží Jihlava – Ia. etapa, 
dokončeného v loňském roce, bylo 
přivedení MHD k vlakovému nádra-
ží Jihlava město a zavedení nové linky 
MHD č. 6, která spojuje toto městské 
nádraží ČD a Masarykovo náměstí. 

V rámci probíhajícího projektu 
Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferen-
ci MHD v Jihlavě – II. etapa, je bu-
dován komplexní systém dopravní 
telematiky pro zajištění preference 
MHD v Jihlavě, který zajistí plynulý 
průjezd vozidel MHD přes světelná 
signalizační zařízení (SSZ) ve městě, 
a to přednostně před ostatní dopra-
vou, s pozitivním dopadem na zkrá-
cení nebo odstranění čekacích dob 
vozidel MHD na SSZ.

 Současný stav, pokud jde o výši 
jízdného MHD v Jihlavě, je stano-
ven „Tarifem MHD v Jihlavě“. V tom-
to materiálu je stanoveno jízdné pro 
všechny kategorie cestujících včetně 
jízdného pro mládež do 15 let věku. 
Toto jízdné je zvýhodněno oproti 
jízdnému „občanskému“ v některých 
případech o více jak 50%. Doprav-
ní podnik města Jihlavy, a.s., jako 
smluvní dopravce pro město Jihlava, 
nemá kompetenci rozhodovat o vý-
ši jízdného jednotlivých kategorií 
cestujících. Obecně platí, že čím je 
jízdné v MHD levnější, tím se zvý-
ší tzv. „prokazatelná ztráta z provozu 
MHD“, město Jihlava tyto ztráty po-
tom dopravci hradí. 

Stejný algoritmus je možné také 
použít pro náměty na zvýšení počtu 
spojů. Také v této věci jednoznač-
ně rozhoduje město Jihlava formou 
schvalování jízdních řádů autobuso-
vých a trolejbusových linek. Řádně 
odůvodněné požadavky na změny 
jízdních řádů jsou ve většině přípa-
dů akceptovány. Dopravní podnik 
v průběhu roku eviduje náměty a po-
žadavky občanů, případně osadních 
výborů na změny, případně úpravy 
jízdních řádů linek MHD.

Největší problémy města …
9. Oživit kulturním akcemi veřejná 
prostranství:

Město Jihlava v rámci uchování kul-
turního dědictví a jeho odkazu pravi-
delně pořádá nebo hostí mnoho kul-
turních akcí, např.: Festival Mahler 
Jihlava – Hudba tisíců, Jihlavský ha-
vířský průvod, Den otevřených dveří 
památek – Dny evropského dědictví, 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů Jihlava, Festival sborového 
umění, Jihlavské kulturní léto, prů-
vod sv. Martina, Jihlavské Vánoce, 
Jihlavské jarmarky, divadelní festival 
a mnoho dalších akcí.

Centrum města je každoročně oži-
vováno v letních měsících hudebními 
(čtvrtky s dechovkou) a divadelními 
produkcemi (pohádkové neděle). 

V dotačních programech budou 
preferovány žádosti zaměřené na oži-
vení VP. Více informací o kulturních 
akcích naleznete na www.visitjihlava.
eu. -mar- 
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