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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším rozvoji města, 
být informováni a zváni na projednávání problémů ve městě, 
uveďte zde, prosím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované na 

Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaném dne 13. 4. 2016. Nezúčastnili jste se tohoto setkání? 

Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které považujete za nej-

aktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno. Při zvolení více problémů 

bude lístek neplatný! 

Své názory nám můžete sdělit i hlasováním do Pocitové mapy: http://1url.cz/wtaJa

ZDRAVÝ KRAJ

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!  |  TERMÍN odevzdání dotazníku je do 

31. května 2017.  |  Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici 

samotné dotazníky: Budovy Magistrátu města Jihlavy: Městská informační centra v ul. Hluboká a na Masaryko-

vě náměstí, Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní  |  Centrum 

pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát města 

Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  |  Anketa je 

uveřejněna i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni pro-

střednictvím Novin jihlavské radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů 

radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám za zájem o naše město a za Váš čas. 

Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 565 591 822, sona.kratka@jihlava-city.cz

více zeleně na náměstí

revitalizace náměstí 

revitalizace Borovinky (okolí a sezení) 

zvýšení podílu ploch k zásaku dešťové vody  

ve městě

vytvoření kulturní zóny místo parkoviště u ZUŠ

podpora povědomí o historii Jihlavy

přírodní koupaliště

Horácký zimní stadion

kamenný hospic

vybudování noclehárny a krizového centra u ní

vybudování přírodních učeben u škol

vznik alternativního školství, podpora stávajícího

oživení podnikatelských aktivit v centru města

zlepšení podmínek pro podnikání v centru města 

chybějící chodníky v průmyslové zóně Hruškovy 

Dvory + ulice Polenská

zlepšit čistotu chodníků

Problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy:

Zakroužkujte maximálně 5 POZITIV, které vy osobně vnímáte  
v prostoru náměstí a jeho okolí v současnosti jako důležité:
 1 Stromy – stín, zlepšují vzduch, oživují náměstí 
 2 Rozlehlost – dostatečně velká volná variabilní plocha  

pro různé využití a akce a setkávání
 3 Zachovalý historický ráz (historické domy, kostely,  

radnice, kašny, morový sloup, dlažba)
 4 Posezení venku na zahrádkách restaurací a kaváren
 5 Kulturní akce (promítání, MFDF, dechovka, koncerty, 

masopust; jarní víno…) – potkávání lidí
 6 Kašny osvěžují vzduch při vedru
 7 Fungující přestupní uzel MHD – dostanu se všude
 8 McDonald’s, vietnamské bistro – rychlé jídlo
 9 Fungující zeleninový trh
 10  Služby a obchody v Prioru a přízemí domů – živý parter
 11 Soustředění kulturních institucí a obchodů s lokálním 

zbožím (muzeum, OGV, knihkupectví, farnost sv. Ignáce)
 12 Dostatek míst k sezení, laviček
 13 Morový sloup – přirozené těžiště náměstí (meeting point)
 14 Fungující stánky – občerstvení, tržnice
 15 Cyklostojany – jsou tu k dispozici, originální
 16 ZUŠ – setkávání kulturních lidí, vnáší život návštěvami 

dětí, hudbou z oken v létě
 17 Jarmarky
 18 Květináče – lze si sednout, další typ zeleně
 19 Výstavy umění, galerie NONSTROP, výloha PRIORu
 20 Možnost zaparkovat při cestě na úřad, do banky,  

na nákup apod.

 21 Cyklozávod (silniční)
 22 Svobodný prostor pro všechny, nikoho nevylučuje, vícege-

nerační, prostupost, není omezen pohyb osob
 23 Kavárny a čajovna – pozvedávají společenský život v centru
 24 Dostatek odpadkových košů, jsou hezké
 25 Výhled z náměstí do polí, za město
 26 Všechno na jednom místě (služby, úřad, MHD, …)  

– vyřídím si skoro vše najednou
 27 Cenné podzemí
 28 PRIOR je pěkný
jiné, prosím doplňte:

Zakroužkujte maximálně 5 NEGATIV, které vy osobně vnímáte  
v prostoru náměstí a jeho okolí v současnosti jako důležité:
 1 PRIOR – nehodí se svým vzhledem na náměstí
 2 Neosvětlené kouty, střed náměstí – pocit nebezpečí
 3 Rampy k PRIORu jsou ošklivé a tvoří bariéry v pohybu
 4  WC nejsou bezbariérové, zavřené o víkendu a večer; 

ošklivé
 5 Málo vegetace, zeleně (pro oddech, na pohled)
 6 Mizí a odchází obchody a služby (konkurence v City Parku)
 7 Nevkusný vzhled stánků; (zelenina a kolem PRIORu) 
 8 Nedostatek laviček (v létě obsazeny), chybí lavičky  

u zastávek, u kašny a okolo PRIORu
 9 Znojemská – úzký chodník, auta zabírají prostor chodcům
 10 Parkující auta zabírají místo jiným aktivitám, hyzdí
 11 Znojemská a Křížová ul. ucpané auty blokují provoz MHD

 12 Špatná kultura reklamy a propagace akcí a zboží (sloupy, 
výlohy, reklamy, zboží před obchody)

 13 Silnice rozděluje dolní náměstí 
 14 Morový sloup není přes stromy vidět
 15 Není zázemí pro maminky s malými dětmi (sednout si, 

pohrát – stačilo by i nenáročné)
 16 Ošklivé betonové květináče
 17 Úzké chodníky v Husově ulici – ohrožení chodců
 18 Chybí před povětrností krytá místa pro čekání na MHD
 19 Málo místa ve stínu, v létě horko, rozpálené náměstí
 20 Stojany na kola – je nejasné, k čemu jsou 
 21 Trh není pohromadě – není jasně vymezen prostor
 22 Bariérovost náměstí – výškové rozdíly povrchu, obrubníky, 

úzké chodníky
 23 Nejednotný mobiliář (lavičky, koše, lampy, květináče, 

stojany atp.) působí neesteticky, některé prvky se nehodí
 24 Nepříliš aktivní přízemí budov (hlavně banky apod.) 

včetně PRIORU, který má málo vstupů
 25 Pustý střed náměstí na rozdíl od krajů
 26 Hluk aut ruší při pobytu
 27 Chybí lavičky proti sobě, aby si mohla povídat skupina
 28 Málo sezení na náhradních objektech (schody, podstavce, 

hrany, apod.) v létě, málo míst na sezení při akcích
 29 Chybí parkovací místa; málo parkování, hlavně o svátcích
 30 Komplikované přestupy a organizace MHD – hodně 

zastávek na různých místech
jiné, prosím doplňte:

Město Jihlava připravuje revitalizaci Masarykova Náměstí na podkladě názorů a potřeb občanů města. 
11. 4. 2017 přímo na náměstí a 18. 4. 2017 v diskusi v divadle DIOD se dohromady víc než tři stovky 
občanů věnovaly hodnocení stávajícího stavu i nárokům na budoucí fungování a podobu náměstí. Do-
tazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili, přiřadit svoje vlastní priority a doplnit další nápady.  |  Na 
podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří architekti v architektonické soutěži návrhy úprav 
náměstí. Právě nyní tak můžete nejvíce ovlivnit budoucí podobu náměstí. Velice děkujeme za Váš čas, 
který vyplňováním strávíte.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2017 na sběrná místa: Městská in-
formační centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově 
náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3 
|  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát města Jihlavy, Tereza Kafková, Odbor rozvoje 
města, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Dotazník můžete vyplnit také v elektronické verzi 
na internetové stránce:  www.jihlava.cz/namesti  Elektronický dotazník bude rozsáhlejší, proto  
prosím pokud můžete, upřednostněte elektronickou verzi před papírovou. 

Dotazník neobsahuje citlivé otázky, a proto si Vás dovolujeme požádat o uvedení osobních údajů, které umožní zpracování vyplněných informací. Děkujeme. 

jméno    adresa bydliště            PSČ  rok narození

dotazník[revitalizace Masarykova náměstí] 


