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Město Jihlava má k 31. 10. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.667 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci říjnu 2015

Jihlavská radnice ofi ciálně uvedla 
do provozu další nasvícený přechod 
pro chodce. A to na frekventovaném 
místě v bezprostřední blízkosti ZŠ a 
MŠ Nad Plovárnou. 

„Přechod je velmi využívanou spoj-
nicí mezi areálem školy, sídlištěm v 
ulici Nad Plovárnou a blízkou zastáv-
kou MHD v ulici Brtnická. Po silnici 
zde projede přibližně 1.100 vozidel 
za den,“ popsal situaci a důvody pro 
zvýšení bezpečnosti přechodu ná-
městek primátora pro oblast dopra-
vy Jaroslav Vymazal. 

Osvětlení přechodu je přínosné 
jak pro žáky, rodiče a návštěvníky 
areálu školy, ve kterém je nově také 
sportovního hřiště pro širokou ve-
řejnost, tak pro obyvatele ulic Nad 
Plovárnou, Polní či Hany Kvapilové.

Dodavatelem akce s názvem Bez-
pečnost a ochrana dětí a mládeže 
ve městě Jihlava byla společnost 
RAISA, spol. s r. o., celkové nákla-
dy projektu dosáhly bezmála 160 
tisíc korun včetně DPH, které část-
kou 120.000 korun podpořila Na-

dace ČEZ. 
Jihlava se zvyšování bezpečnosti 

přechodů pro chodce věnuje dlou-
hodobě, ročně do této oblasti inves-
tuje asi milion korun. „Za uplynulé 
čtyři roky Jihlava zvýšila bezpečnost 
na 31 přechodech, letos nechala nasví-
tit dalších osm přechodů pro chodce,“ 
doplnil náměstek primátora Jaroslav 
Vymazal. -tz-

NOVÝ bezpečný přechod pro chodce mohou využívat děti ZŠ a MŠ Nad Plovár-
nou. Foto: archiv MMJ

Jihlava má další nasvícený 
přechod pro chodce

Vítr utrhl střechu na bazénu Rošic-
kého a sfoukl ji za halu.

„Došlo díky silnému poryvu větru k 
podfouknutí střechy a k jejímu násled-
nému pádu. Střecha spadla do pro-
storu hřiště na plážový volejbal a na 
travnaté plochy za budovou směrem k 
fotbalovému stadiónu FC Vysočina,“ 
řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
Martin Málek.

Plechová střešní krytina se utrhla 
zhruba na polovině budovy v mís-
tech nad sportovní halou, pod kte-
rou se nachází bazén. SMJ provedly 
umístění zákazových značek na míst-
ních komunikacích a ohraničení pro-
storu bezpečnostními páskami. 

Monitoring střechy a prohlídku ko-
lem budovy provedli také hasiči a zá-
stupci odboru správy realit z města 
Jihlavy, které je vlastníkem budovy. 
Druhý den byl provoz v objektu ob-
noven . Odhadovaná škoda na budo-
vě je kolem dvou miliónů korun. -lm-

ČÁST střechy na bazénu Rošického nevydržela listopadový poryv větru a porouče-
la se k zemi. Foto: archiv MMJ

Uzavření bazénu E. Rošického z 
důvodu bezpečnosti návštěvníků

Ústavní soud odmítl stížnost města 
Jihlavy ve věci referenda o spalovně a 
městské odpadové politice. Znamená 
to, že spolu s krajskými volbami v roce 
2016 se v Jihlavě bude konat i referen-
dum. 

Soudci stížnost odmítli z procesních 
důvodů, věcně se argumenty města 
Jihlavy nezabývali. Věnovali se pouze 
termínu, kdy konstatovali, že konání 
referenda s volbami je důležitější, než 

důsledné dodržení právních předpisů 
upravujících proces jeho vyhlášení. 

„Ústavní soud nalezl formální argumen-
ty, proč se věcí nezabývat, než aby věcně 
přezkoumal skutečnou podstatu problé-
mu, kdy bylo městu vzato právo o refe-
rendu řádně rozhodnout,“ řekl vedoucí 
správního odboru magistrátu města 
Jan Vystrčil.

Jihlavská radnice nikdy nebyla pro-
ti zapojení široké veřejnosti do rozho-

Zbytečné referendum bude příští rok
dování o odpadech, nicméně považuje 
referendum za zbytečné v situaci, kdy 
město spalovnu nechce stavět, a kdy 
i další požadavky referenda už dávno 
naplňuje. Navíc stále chybí potřebná 
legislativa, podle které se mohou obce 
kompetentně rozhodnout o nejvhod-
nějším řešení odpadové problematiky. 

„Občané by měli mít možnost rozhodo-
vat o jasně popsaných možnostech, jak s 
odpadem nakládat. Měli by vědět, kolik 
je vše bude stát, jaké budou dopady na 
životní prostředí. V tomto referendu však 
takovou možnost nebudou mít. Budeme 
se alespoň snažit snížit náklady na je-
ho konání, které jsou odhadovány na 1,5 
milionu korun,“ uvedl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. -tz-

V areálu ZŠ Havlíčkova a Seifertova  
město dokončilo celkovou rekonstruk-
ci sportovišť.

 „Původní asfaltové a písčité plochy 
sportovních hřišť ve školním areálu jsou 
nahrazeny multifunkčním hřištěm pro 
míčové sporty a hřištěm pro basketbal a 
volejbal s moderními umělými povrchy a 
oplocením,“ popsal upravená sportoviš-
tě primátor města Rudolf Chloupek. 
Obě hřiště spojuje nový chodník a v 
prostoru mezi nimi je nový sektor pro 
skok daleký. 

„Kromě toho bylo hřiště pro školní dru-
žinu doplněno novými herními prvky 
a nad hřištěm pro basketbal a volejbal 
vznikl dlážděný prostor pro stolní tenis,“ 
doplnil primátor. Součástí komplexní 
regenerace školního areálu bylo i vyba-
vení školního areálu potřebným mobi-
liářem a celková obnova jeho oplocení. 

Stavební práce probíhaly od polovi-
ny června do konce října 2015, úpravy 
sportovišť proběhly v rámci projektu 
„Obnova a technické zhodnocení škol-
ních hřišť v Jihlavě - IV. etapa“ spolufi -
nancovaného dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod. Celkové náklady byly 10 milionů 
korun, dotace ROP bude činit asi 8,2 
milionu korun.

Podstatně se zvýšila úroveň sporto-
višť také u základní školy v Seifertově 
ulici. Zde jihlavská radnice nechala roz-
šířit tělocvičnu o nové šatny, sociální 

zázemí a místnost správce a současně 
byla komplexně regenerována venkov-
ní sportoviště.

 „Vzniklo nové víceúčelové hřiště a atle-
tický ovál s umělým povrchem, oplocením, 
osvětlením a ozvučením, jehož součástí 
jsou i sektory pro skok vysoký a skok dale-
ký. Kromě toho bylo vybudováno basket-
balové hřiště s umělým povrchem a oplo-
cením, sektor pro vrh koulí, umělá lezecká 
stěna a nové hřiště pro školní družinu,“ 
představil provedené práce primátor 
Rudolf Chloupek. 

V areálu se také dobudovaly chodní-
ky, zvýšilo se oplocení areálu, osazeny 
jsou nové brány u vjezdu z ulic Seifer-
tova a Telečská a bezpečnostní kame-
ry, prováděly se terénní úpravy včetně 
vybudování opěrných zdí a areál do-
stal sklad na nové sportovní vybavení. 
„Nově je zateplena tělocvična a spojovací 
krček, jsou vyměněna okna a dveře, za tě-
locvičnou je nový plot a chodník,“ doplnil 
primátor Rudolf Chloupek.

Stavební práce probíhaly od ledna do 
konce září 2015 a celkové výdaje této 
investiční akce činily 19,1 milionu ko-
run. Regenerace venkovních sporto-
višť a přístavba tělocvičny byly součástí 
projektu „Obnova a technické zhodno-
cení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa”, 
na který se městu Jihlava podařilo zís-
kat podporu z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod ve 
výši asi 12 milionu korun. -tz-

Dvě školy mají nová hřiště


