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Téma Problém/příležitost pro rozvoj města
Získané 

hlasy 
FZM 

CELKEM 

POŘADÍ 
FZM

El. 
Anketa

Anketní 
lístky

Získané 
hlasy 

anketa 
CELKEM 

POŘADÍ 
anketa

CELKEM 
hlasů Pořadí Ověřeno 

ANO/NE

A1 Revitalizace sídlišť  4 11. - 13. 6 4 10 9. 14 9.  

A2 Zřízení instituce hlavního architekta  4 11. - 13. 7 5 12 8. 16 8.  

B1 Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kultivace 
veřejného prostoru  10 5. – 6.   15 9 24 3. 34 4. ANO

B2 Čistota města – psí exkrementy a nedopalky 33 1. 25 35 60 1. 93 1. ANO

C1 Oživení náměstí o prázdninách a víkendech 10 5. – 6. 7 6 13 7. 23 6. ANO

C2 Revitalizace náměstí 14 3. 14 5 19 5. 33 5. ANO

D1 Zpřístupnění sportovišť veřejnosti 8 7. 24 7 31 2. 39 3. ANO

D2 Finanční podpora minoritních sportů 5 8. - 10. 12 5 17 6. 22 7. ANO

E1 Absence noclehárny 11 4. 2 0 2 14.-15. 13 10.-11. NE

E2 Revitalizace povrchu Masarykova náměstí 2 14. - 15. 0 1 1 16. 3 15.  

F1 Schází kapacita školních družin 5 8. - 10. 3 0 3 13. 8 12.-14.  

F2 Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích 2 14. - 15. 4 2 6 11. 8 12.-14.  

G1 Živnostenský dům – podpora podnikání 0 16. 0 2 2 14.-15. 2 16.  

G2 Podpora zaměstnávání ZTP 5 8. - 10. 2 6 8 10. 13 10.-11. ANO

H1 Řešení dopravy na Masarykově náměstí 4 11. - 13. 2 2 4 12. 8 12.-14.  

H2 Obchvat města 21 2. 16 7 23 4. 44 2. ANO

CELKEM HLASOVÁNÍ K 16 PROBLÉMŮM 138  139 96 235  373   

Problém, který nebyl v anketě uveden   62 49 111     

CELKEM HLASŮ 138  201 145 346  484   

Na veřejném Fóru Zdravého 
města Jihlavy, které proběhlo 15. 
dubna 2015, byly naformulová-
ny největší problémy/příležitosti 
k rozvoji města v jednotlivých ob-
lastech tak, jak je vnímají občané. 
Diskuze probíhala u 8 tematických 
stolů, kde jednotlivé skupiny urči-

ly dva největší problémy. Témata, 
o kterých se diskutovalo, byla za-
měřená na všechny oblasti rozvoje 
města (A - udržitelný rozvoj měs-
ta a plánování, B - životní prostře-
dí, C - kultura a cestovní ruch, D 
- sport, volný čas, E - sociální ob-
last, zdravotnictví a bezpečnost, 

F - vzdělání a výchova, G - podni-
kání a zaměstnanost, H - doprava, 
udržitelná mobilita).

Tyto problémy/příležitosti k roz-
voji města byly následně ověřeny 
anketou, která probíhala v květnu 
2015. Ankety se zúčastnilo celkem 
187 respondentů, kteří odevzda-

li 346 hlasů. (dalších 84 pokusů o 
hlasování bylo neplatných – nepo-
tvrdili e-mailem elektronické hla-
sování či v anketním lístku zaškrtli 
více než 2 možnosti).

Výsledky ankety zamíchaly pořa-
dím problémů.

Desatero problémů/příležitostí
k rozvoji města Jihlavy 

Jihlavané v anketě upozornili také 
na nové problémy, jejichž řešením by 
se vedení města mělo zabývat.

1. Absence areálu pro malou kopa-
nou (38 hlasů)

2. Zbudování zastávky MHD až u 
vchodu do nemocnice, je to daleko 
(11 hlasů)

3. Vykoupit a zbourat Prior na Ma-
sarykově náměstí (5 hlasů)

4. Sprejeři 4x (graffi  ti, stále se ne-
lepšící situace, město stále patří k 
nejhorším v republice)

5. Chování nepřizpůsobivých ob-
čanů (3 hlasy)

6. Trolejbusová linka DOLINA 3x 
(několik let slibované dopravní spo-

- Problém, který byl ověřen v anketě a zůstává tak součástí 10P.
- Problém, který v anketě ověřen nebyl (nedostal se do desítky nejdůležitějších).
- Problém, který nebyl součástí 10P, ale v anketě se ukázal jako velmi důležitý (dostal se do první desítky).
- Problém, který se nedostal do 10P ani v rámci Fóra Zdravého města a MA21 ani v rámci anketního průzkumu.

jení MHD na Vrchlického ulici, ně-
kolik let slibovaná trolejbusová linka 
vedoucí ulicí Buková)

Na základě zjištěných skutečností 
jsou realizovány následující kroky. 
Ve spolupráci s jednotlivými odbo-
ry MMJ jsou zpracovávány návrhy 
řešení jednotlivých problémů. Infor-
mace o opatřeních a aktivitách reali-
zovaných v letošním roce či plánova-
ných v rámci strategie jsou uvedeny 
v Plánu zdraví a kvality života 2015 

– 2016. Tento dokument a další in-
formace jsou k dispozici na www.jih-
lava.cz/zdravemesto.

S postupem řešení TOP problémů 
města budou občané Jihlavy průběž-
ně seznamováni v dalších vydáních 
NJR. Výsledky řešení jednotlivých 
problémů budou vyhodnoceny na 
příštím veřejném projednání v roce 
2016.

  Soňa Krátká,
 koordinátorka PZM a MA21
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Město Jihlava má k 31. 5. 2015

přihlášeno k trvalému pobytu 

50.564 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci květnu 2015

V druhé polovině června se začalo 
pracovat na opravě mostu v Okružní 
ulici v Jihlavě. 

Oprava, resp. výměna mostu bude 
probíhat po polovinách - průjezd ne-
bude zcela omezen, ale převeden na 
druhou polovinu mostu při zachování 
obousměrného provozu. Ovšem prů-
chod pod mostem musí být po celou 
dobu uzavřen. Rekonstrukce mostu 
bude hotová do konce roku 2015.

Zhotovitel je podle smlouvy povi-
nen zajistit bezpečný pěší přístup k 
budovám základních škol v Demlově 
ulici např. dočasným umístěním se-
maforu na nejbližším přechodu pro 
chodce před obchodním domem 
nebo za asistence strážníků Měst-
ské policie Jihlava. Pro zajištění bez-
pečné cesty dětí do školy Magistrát 
města Jihlavy o připravované akci in-
formoval vedení obou škol. 

Výměnu mostu vyžaduje jeho už 
zcela nevyhovující technický stav, 
radnice dosluhující stavbu nahra-
dí novým mostem. Dodavatelem 
stavby je z výsledku výběrového ří-
zení firma Chládek a Tintěra, Par-
dubice a.s., náklady na vybudování 
nového mostu s podchodem jsou 
necelých 12 milionů korun, které 
budou hrazeny z rozpočtu města.
 -tz-

Oprava mostu po polovinách


