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Bezmála sedm desítek lidí přišlo do 
prostor ZŠ Seifertova diskutovat nad 
budoucí podobou údolí Koželužského 
potoka a přilehlých ulic. 

Šlo už o druhé setkání s občany na 
toto téma, které radnice uspořáda-
la. Upravená studie byla několik týd-
nů před setkání veřejnosti k dispozici 
na webu města, lidé mohli k tématu 
předem posílat svoje dotazy, další pak 
položili přímo na setkání. 

Jihlavská radnice postupně upravu-
je části města, provádí tzv. revitaliza-
ce. Vybraný ucelený veřejný prostor 
projde úpravami, které veřejnosti zvy-
šují komfort života ve městě, radnice 
opravuje nebo buduje nové chodníky, 
parkovací místa, dětská hřiště, doplňu-
je koše a kontejnerová stání pro třídě-
ní odpadu, lavičky, veřejné osvětlení, 
upravuje zeleň atd. 

Každou revitalizaci před uskutečně-
ním radnice projednává s veřejností. 
„Vyslechneme všechny názory a požadav-
ky, ty reálné, uskutečnitelné, pak do pro-
jektů zahrnujeme. Nelze vyhovět všem 
požadavkům, ale lidé, kteří v dotčeném 
území žijí, mohou naše snahy nejlépe 
směrovat,” říká k setkáním s veřejnos-
tí primátor města Rudolf Chloupek. 
Revitalizací už prošel např. Královský 
vršek, sídliště Březinky, také části měs-
ta Pávov a Pístov. 

Vítané změny, podněty
k dopravě

Radnice v území Koželužského 
potoka připravuje řadu úprav, které 

se dotknou dnes zarostlého a poni-
čeného jezírka, fotbalového hřiš-
tě, zeleně, ale plánuje investičně 
i technicky podstatně náročnější 
úpravy zejména jako nové propoje-
ní ulic Telečská a Seifertova, opravy 
kanalizací a výměny povrchů ulic, 
několik desítek nových parkovacích 
míst, doplnění chodníků ve Wol-
kerově, Telečské a Mahenově ulici, 
u pístovských garáží se bude řešit 
odvodnění a nové povrchy. 

Veřejnost přítomna na setkání 
obecně vítá změny, které se v úze-
mí připravují. Zřejmě nejvíce se ale 
diskutovalo o dopravě. Účastníci  si 
stěžovali na nedostatek parkovacích 
míst, chování řidičů, zejména vyso-
kou rychlost v ulicích, kde je vyso-
ký pohyb chodců. Padaly konkrétní 
návrhy na snížení rychlosti doprav-
ním značením, i na změnu doprav-
ního režimu v některých ulicích na 
jednosměrky a tedy znesnadnění 
průjezdu, což by podle diskutují-
cích obecně snížilo chuť řidičů pro-
jíždět tímto územím, zároveň by 
tak vznikla nová parkovací místa. 
Zazněl také požadavek upřednost-
nit v parkování obyvatele města 
před přespolními. 

„Situace je dnes jiná, než v době 
výstavby většiny sídlišť, kdy připadalo 
jedno vozidlo na tři čtyři domácnosti, 
dnes má jedna domácnost běžně dvě 
auta. Všichni se chtějí pohodlně dopra-
vovat auty a všude dobře zaparkovat, 
místa na další parkování už ale mnoho 
není. Nicméně podněty bereme vážně, 

budeme hledat další možnosti. Nera-
di bychom ale zalévali asfaltem zele-
né plochy, které na sídliště také patří,” 
řekl k problému náměstek primátora 
pro oblast územního plánování Vra-
tislav Výborný. Situaci ve prospěch 
obyvatel by měl upravit také nově 
připravovaný systém parkování. 

Bezpečí u hřiště
Na Skalce se už buduje nová cyk-

lostezka. Jedna z připomínek byla 
k tomu, že vede blízko současné-
ho dětského hřiště, což by podle 
diskutérů mohlo být nebezpečné a 
požadují řešení buď značením nebo 
oddělením bariérou. Nabízí se napří-
klad výsadba keřů, které by hřiště 
a stezku oddělily. „Některé zkušenosti 
hovoří o tom, že taková bariéra může 
být nebezpečnější, než volný přehled-
ný úsek, kdežto z bariéry tvořené zele-
ní může někdo nečekaně vběhnout do 
jízdní dráhy. Problém je také v tom, že 
se keře v takovém prostoru stávají mís-
tem, kde končí odpadky a další nečisto-
ty. A to by v sousedství dětského hřiš-
tě nebylo žádoucí,” podotkl náměstek 
Výborný.  

Revitalizace okolí Koželužské-
ho potoka nebude jednorázovou 
akcí, proběhne v několika eta-
pách v následujících letech. Začá-
tek opravy kanalizace a následně 
povrchu Telečské ulice, jejíž stav je 
dlouhodobě neuspokojivý, radnice 
připravuje na duben příštího roku. 
 -tz- 

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

v jednací síni magistrátu
úterý 1. listopadu od 13 hodin.

Přenos je přenášen on-line na we-
bu města.

NOMINUJTE OSOBNOSTI 
MĚSTA

Do 30. listopadu můžete nomino-
vat osobnosti nebo organizace na 
Cenu města Jihlavy nebo Čestné 

občanství města Jihlavy. 
Pravidla najdete na webu města. 

OSLAVY SV. MARTINA
v pátek 11. listopadu od 17 hodin

Masarykovo náměstí
(Více na str. 15 uvnitř NJR).

SAMETOVÝ LISTOPAD
v Jihlavě

ve čtvrtek 17. listopadu
Setkání U klíčů ve 14.30 

a Masarykovo náměstí od 17 
hodin.

(Více na str. 25 uvnitř NJR).

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

v neděli 27. listopadu v 16.45
na Masarykově náměstí.

(Více na str. 22 uvnitř NJR).

Jihlava připravuje revitalizaci 
okolí Koželužského potoka

20. ROČNÍK Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů byl zahájen. Na Masarykově náměstí vyrostla nápaditá expozice.  Foto: Lubomír Maštera


