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Jak si počínala jihlavská radnice…
(Dokončení ze str. 12)
Druhou etapou projektu je vybudování komplexního systému dopravní telematiky pro zajištění preference MHD, který zajistí plynulý průjezd vozidel
MHD pres světelná signalizační zařízení. Celkové výdaje projektu 25.563 tis.
Kč, dotace Regionální rady 20.766 tis. Kč.

Projekty týkající se vybudování nebo rekonstrukce bezbariérových tras (chodníky, přístupy do budov):

mládeže, energeticky úsporná opatření objektu a zajištění bezbariérového
přístupu.
Po dokončení projektu dojde k navýšení využitelné plochy o 106 m2 na
1.671 m2. Předpokládá se navýšení poctu pravidelných uživatelů o cca 10 %,
tzn. přibližně 100 osob.
Předpokládané celkové náklady projektu: 42.532 tis. Kč, schválená dotace
Regionální rady 34.686 tis. Kč

Budeme využívat všech možností k regulaci výherních
a videoloterijních terminálů
Zastupitelstvo města Jihlavy v roce 2011 přijalo obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2011, kterou zakazuje provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
s účinností od 1. 1. 2012 a videoloterijních terminálů (VLT) na území města
od 1. 1. 2015 (přechodná ustanovení).
Důvodem pro rozdílné doby účinnosti byl způsob provozování VHP a VLT.
Zatímco VHP povoluje město a mohlo tak s okamžitou platností ihned rozhodnout o zákazu, VLT povoluje Ministerstvo financí ČR. Příslušný zákon
obsahoval přechodná ustanovení, která uváděla, že VLT mohou být zakázána až po třech letech (1. 1. 2015). To platilo až do nálezu Ústavního soudu
ČR, který uvedl, že jak VHP, tak VLT jsou přístroje „stejné povahy“, a tak lze
i VLT zakázat s okamžitou platností.

Na tři desítky nejfrekventovanějších přechodů pro chodce nechala radnice pro
zvýšení bezpečnosti nasvítit, postupně se z křižovatek a přechodů odstraňují také
bariéry pro pohybově hendikepované osoby a doplňují prvky pro lepší orientaci
osob s poruchami zraku.
 Chodník Jihlava – Antonínův Důl (křižovatka červený Kříž, 2010, celkové náklady 3.041 tis. Kč)
nový chodník, zastávky MDH, veřejné osvětlení
 sídliště U Pivovaru – chodníky (2010, celkové náklady 3.028 tis. Kč
součást projektu také vybudování nových bezb. chodníků
 Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek (2011, celkové náklady 9.104 tis. Kč)
součást projektu také úprava chodníků, předláždění chodníků
 Regenerace veř. prostranství v části města Pávov
součást projektu také vybudování nových chodníků
 Regenerace veř. prostranství v části města Pístov
součást projektu také vybudování nových chodníků
 ul. Rantířovská (2011, celkové náklady 1.908 tis. Kč)
nový chodník
 Rekonstrukce komunikace, chodníku, vodovodu, kanalizace a veř. osvětlení ul. Kollárova
2011, celkové náklady 11.120 tis. Kč
 Rekonstrukce uličky propojující Masarykovo nám. a ul. Lazebnickou
(2012, 536 tis. Kč)
 Výstavba dopravního terminálu – městské nádraží I. etapa (2013, celkové
náklady 26.224 tis. Kč)
v rámci projektu vybudované chodníky a smíšená stezka
 Chodník ul. Lipová – Horní kosov (2013, celkové náklady 1.228 tis. Kč)
nové chodníky, bezbariérová úprava stávajících chodníků
 Chodník u domu ul. Znojemská 13 (2013, 1.195 tis Kč)
rozšíření chodníku, odbourání stávajícího rohu domu – zlepšená průchodnost pro pěší
 Rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa, 2. část (2013, celkové náklady 5 247 tis. Kč)
Chytané projekty města, které řeší vybudování/rekonstrukci bezbariérových
tras:
 Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Březinova, Demlova, Na
Kopci
 Regenerace veřejných prostranství MPR Jihlava
 Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa
 Sportovní a relaxační centrum Český Mlýn

Podpoříme rozvoj jihlavské nemocnice
Statutární město Jihlava podpořilo vznik centra paliativní péče a poskytlo
Nemocnici Jihlava finanční částku ve výši 300 tis. Kč ve formě dotace za účelem nákupu vybavení pro centrum.

Jsme připraveni převzít zřizovatelské funkce Domu dětí
a mládeže Jihlava
Jihlava převzala od Kraje Vysočina zřizovatelské funkce Domu dětí a mládeže a připravila jeho kompletní rekonstrukci, která začala 3. února 2014,
hotovo by mělo být do konce března 2015.
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci stávající budovy, přístavbu tanečního sálu, nástavbu dalšího podlaží s učebnami a výtvarným ateliérem, klub

Zvýšíme počet městských strážníků v ulicích, prioritně
s působností v Horním Kosově
Od roku 2011 je zvýšený počet strážníků zařazených na okrskovou služebnu Horní Kosov. Posílení okrsku přineslo zlepšení bezpečnostní situace
v oblasti sídliště Jarní a v jeho okolí. Okrsek provádí dohled ve svěřené oblasti prakticky nepřetržitě a přítomnost strážníků umožňuje okamžitě reagovat na vznikající bezpečnostní problémy v lokalitě.
V roce 2014 došlo z důvodu dlouhotrvajících problémů s narušováním
veřejného pořádku ke zvýšení počtu strážníků na okrsku Březinky. Posílení
okrsku na sídlišti Březinova zefektivnilo kontrolní činnost v této lokalitě. Posílení okrsků částečně odlehčilo zatížení operační služby a umožnilo jí zvýšit
dohled v centru města.

Budeme tvrdě a efektivně postupovat proti všem formám
vandalizmu, především sprejerství a znečišťování města
Podařilo se postupně omezit a následně ukončit bydlení v sociálně vyloučené lokalitě v nevyhovujících objektech v tzv. „Havaji“. S ohledem na stav
objektů v této lokalitě a v návaznosti na plánovaný vnitřní okruh města byly
již některé objekty odstraněny, poslední nevyhovující budovy budou odstraněny počátkem roku 2015.
V souvislosti s utlumením nouzového bydlení v lokalitě „Havaj“ byl nastaven v Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy systém pro poskytování bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením.
Celá řada aktivit radnice se odehrála nad rámec Programového prohlášení Rady města Jihlavy podle aktuálních potřeb a možností. Zmiňujeme některé z nich:
Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava
Jedná se o zprůchodnění další části hradebního parkánu v úseku od ulice Brněnská po Jakubské náměstí, zpřístupnění nevyužívaného prostoru při ulici
Hluboká a vybudování nového průchodu z centra města do lesoparku Malý
Heulos. Projekt obsahuje vybudování nového chodníku, vybavení mobiliářem,
herními a naučnými prvky pro děti a stavbu schodišť. Dojde k opravě části hradební zdi a dvouramenného schodiště propojujícího Jakubské náměstí a Malý
Heulos. Součástí je obnova kaple Olivetská hora na Jakubském náměstí.
Projekt byl zahájen v lednu 2014, dokončení je plánováno na listopad 2014.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 9.495 tis. Kč, schválená dotace
Regionální rady je 5.212 tis. Kč.
Tržní řád
Jihlavští radní schválili tržní řád, který pomohl z města vymítit většinu
nechtěného pouličního a podomní prodeje. Řád platí od 15. srpna 2013.
K vytvoření tržního řádu radnice přistoupila zejména na podnět jihlavské veřejnosti, zejména v letních měsících nebyl den, kdy by zejména v centru města
někdo neobtěžoval veřejnost s nabídkou, řada stížností byla i na podomní prodej. Tržní řád detailně popisuje místa, kde mimo klasické provozovny lze služby
poskytovat a prodávat. Jihlavští tak nepřišli o tradiční trhy nebo místa, kde lze na
ulici nakoupit například ovoce a zeleninu, řád neomezuje ani třeba prodej zmrzliny z okének provozoven nebo fungování předzahrádek. Zakázané nejsou veřejné sbírky, které ale musí být standardně povoleny v souladu se zákonem. -tzFoto: archiv MMJ

