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Na veřejném projednání Fóra 
Zdravého města Jihlavy, které pro-
běhlo 23. dubna 2013, byly veřej-
ností naformulovány největší pro-
blémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají 
občané. Celkem bylo sestaveno 16 
problémů. 

Všech 16 témat, o kterých se násled-
ně hlasovalo v anketě, bylo zapraco-
váno do tzv. „Plánu zdraví a kvality 
života“, kde jsou uvedeny konkrétní 
opatření a aktivity, které město v dané 
oblasti podniká či plánuje. Dokument 
je také zveřejněn na webových strán-
kách města www.jihlava.cz/zdrave-
mesto. 

Výsledky ankety potvrdily výběr 9 
TOP problémů. Město tak získalo tzv. 
ověřené problémy – tj. průnik problé-
mů formulovaných v rámci veřejného 
projednání i v rámci ankety. Níže uvá-
díme hlavní tzv. TOP problémy a ak-
tuální stav jejich řešení.

1. Zbudování venkovních sportovišť:
V roce 2013 byla zahájena realizace 

projektu Sportovně relaxační cent-
rum Český mlýn, které bude nejroz-
sáhlejším sportovním a volnočaso-
vým areálem ve městě. V prostoru při 
pravém břehu řeky Jihlavy proti kou-
pališti Vodní ráj bude vybudováno 
zázemí pro všechny věkové skupiny 
obyvatel. Areál bude obsahovat cyk-
lostezku, okruh pro in-line bruslení, 
dětské hřiště, sportovní travnatou plo-
chu, betonový skatepark, venkovní 
posilovací stroje, hřiště na pétanque, 
odpočinkové plochy a bude vybaveno 
potřebným mobiliářem. 

V rámci připravovaného projektu 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II. etapa bude komplexně rege-
nerován sportovní areál Na Stoupách 
(fotbalová hřiště, atletický ovál a sek-
tory), který bude současně rozšířen 
o nový sektor pro hod kladivem, dis-
kem a oštěpem a kde bude vybudo-
váno nové moderní zázemí sportov-
ců. 

Dále bude zázemí pro volnočasové 
aktivity budováno i v rámci projektu 
regenerace městské památkové rezer-
vace, kde v hradebním parkánu bude 
umístěno dětské hřiště a naučné prv-
ky jako je broukoviště a hmyzí hotel. 

2. Bezpečnost na veřejnosti:
V nepřetržitém provozu, se na ce-

lém území města pohybuje stálý po-
čet strážníků. Ti dohlíží mimo jiné 
na bezpečnost ve městě, a proto je 
možné se na ně se stížnostmi obrá-
tit. Dále pak je k dispozici tel. číslo 
567 167 500 – telefon operační služ-
by, nebo v případě nutnosti zavolat 
na linku tísňového volání 156. 

V denních i nočních hodinách 
je dále pak centrum monitorováno 
městským kamerovým dohlížecím 
systémem, jehož smyslem je zvýšení 
bezpečnosti občanů a zajištění bez-
pečné zóny pro pohyb lidí.

Pro zlepšení hlídkové činnosti byl 
zvýšen počet strážníků městské po-
licie. 

V letošním roce opět připravuje 
odbor dopravy zvýšení bezpečnosti 
chodců IV. etapa na přechodech tj. 

Největší problémy města Jihlavy 
a jejich řešení

Fórum Zdravého města a MA21, Statutární město Jihlava, 
náměstek primátora Rudolf Chloupek 
si Vás dovoluje pozvat na veřejnou besedu na téma

Desatero
problémů města

27. května 2014

ZDRAVÝ KRAJ

nasvícení přechodů pro chodce ul. 
Havlíčkova (Dům kultury), Romana 
Havelky 3x (Humpolecká, Hyperno-
va, Kaufl and), Seifertova (ZŠ), Jirás-
kova (Lidl), Rantířovská ( Jasmíno-
vá), Tolstého (Legionářů).

3. Nedostatek MŠ:
Město Jihlava tento problém prů-

běžně řeší, v roce 2013 vzniklo růz-
nými dílčími úpravami několik desí-
tek nových míst v MŠ. 

V roce 2014 probíhá rekonstrukce 
MŠ Mozaika – pracoviště Březinova 
30, kde bude navýšena jednak kapa-
cita a jednak provedena generální re-
konstrukce. V roce 2015 plánuje měs-
to vybudování dalších 100 míst na ZŠ 
Nad Plovárnou – nástavba MŠ.

Vzhledem k demografi ckému vý-
voji očekáváme mírný úbytek zá-
jemců o MŠ již v letošním roce. 
Předpokládáme, že ve školním roce 
2014/2015 uspokojíme 96% žada-
telů a v následujícím roce bychom 
měli dosáhnout kapacity 104%, pro 
děti od 3 do 6 let. 

4. Čistota veřejných prostranství:
Zavedení pravidelného úklidu ze-

lených ploch ve městě, spolupráce 
s azylovým domem pro muže.

5. Parkování:
Tematikou parkování se v návaz-

nosti na zpracovanou koncepci par-
kovacího sytému v širším centu měs-
ta Jihlavy zabývá pracovní skupina 
pro parkování složená z odborníků 
na dané téma (z řad magistrátu, Slu-
žeb města Jihlavy s.r.o. a městské po-
licie). S výstupy této pracovní sku-
piny následně pracuje Komise pro 
dopravu Rady města Jihlavy, která 
doporučuje radě města k realizaci 
konkrétní opatření. Situace v této 
problematice je průběžně monito-
rována 

a jedná se například i o dalších 

změnách hranic parkovacích zón. 
Připravuje se realizace dosažitel-

ných ploch – pokračování prací. 
Nová parkoviště budou vybudová-

na v rámci projektů Sportovně rela-
xační centrum Český mlýn a Revita-
lizace části parku Malý Heulos – II. 
etapa. Komplexně je řešeno parko-
vání na sídlišti v ulicích Březinova, 
Demlova a Na Kopci v rámci projek-
tu revitalizace tohoto sídliště – 250 
nových parkovacích míst.

Byla zpracovaná projektová do-
kumentace na parkoviště za DKO 
a parkoviště ulice Fibichova v soula-
du s koncepcí parkovacího systému 
v Jihlavě. V roce 2013 byla zadána 
prověřovací studie na „dvoupatrové“ 
parkoviště u ZOO, které by tak efek-
tivně využilo současné kaskádovité 
uspořádání. Snahou je dostat do roz-
počtu peníze na zřízení parkovišť na 
dosažitelných plochách. Město bude 
jednat i se zřizovateli soukromých 
parkovišť, aby byly v systému, aby se 
poptávka po parkování uspokojila. 

Město Jihlava také obnovilo jed-
nání s Krajem Vysočina týkající se 
záměrů na využití plochy bývalých 
kasáren u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. Pro zvýšení kapacity par-
kování navrhovala Jihlava využít 
i v současné době volné plochy v JZ 
části areálu nemocnice. Nemocnice 
Jihlava ovšem situaci s parkováním 
vyřešila zavedením placeného par-
kování od poloviny května 2014. 

Podpora parkovaní kol ve měs-
tě, vybudování cykloboxů v centru 
města (poslední podmínka nutná 
k získání certifi kace Cyklisté vítání 
pro město Jihlava). Vybudování cyk-
loboxů u dopravního terminálu, pří-
padně u parkovacího domu.

6. ISNOV bez spalovny + podpora 
třídění + svoz bioodpadu:

Příprava svážení bioodpadu z pří-
městských částí, možnost odevzdání 

bioodpadu ve všech sběrných dvo-
rech, otevření nového sběrného dvo-
ra na Slunci v roce 2013, umístění 
kontejnerů na textil. Příprava budo-
vání dalších kontejnerových stání.

7. Vandalismus a sprejerství:
Na vybraných základních školách 

je realizován projekt zaměřený na ri-
zikové skupiny žáků, u nichž je zvý-
šená pravděpodobnost, že se stanou 
pachateli trestné činnosti a na před-
cházení páchání sociálně patolo-
gických jevů těchto skupin žáků 
(např. vandalismus, šikana, záškolác-
tví, sprejerství a rasové konfl ikty).

Město dlouhodobě podporuje ob-
novu ploch poničených sprejery. Za 
tímto účelem je zřízen speciální fond, 
ze kterého může o dotaci požádat kaž-
dý vlastník nemovitosti, jejíž povrch 
je znehodnocen sprejerskými nápisy. 
O tuto podporu lze žádat i opakova-
ně. V městské památkové rezervaci 
činí příspěvek 110 Kč/m2 a v ostat-
ních částech města 70 Kč/m2.

Ke snížení vandalismu a omezení 
sprejerství přispěje kromě technických 
řešení i navýšení počtu strážníků.

8. MHD:
Dopravní podnik vypracoval návrh 

vedení linek MHD 2014. Při příleži-
tosti zavedení trolejového vedení ve 
Vrchlického ulici přichází možnost 
vypořádat se s historickými problé-
movými místy, jakými jsou trasy ve 
tvaru 8 linek B a BI, „sjíždění“ linek 
B a C na Březinkách z důvodu jiného 
intervalu a poptávka po spoji Slunce 
– Dům zdraví.

V návrhu jsou ponechány trasy li-
nek A, C a E. Změna se týká linek B 
a D. Linka B by vedla z hlavního ná-
draží přes Březinky na Mas. náměstí, 
k Domu zdraví a přes ulice Vrchlické-
ho a S. K. Neumanna k železničnímu 
přejezdu na Starých Horách v interva-
lu 13 minut.  (Pokračování na str. 17)


