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Město Jihlava má k 31. 5. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.625 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2017

V červnu začaly dopravu na frek-
ventované křižovatce ulic Žižkova 
a Rantířovská řídit semafory. 

Jde o dočasné umístění světelného 
řízení, před plánovanou komplexní 
úpravou celé křižovatky a jejího oko-
lí. Umístění semaforů se podařilo 
jihlavské radnici vyjednat na základě 
souhlasného stanoviska Policie Čes-
ké republiky. 

Světelná signalizace je v provo-
zu každý pracovní den do 5.15 do 
19.00, v sobotu od 7.00 do 12.00 
a v neděli odpoledne od 13.00 do 
19.00 hodin. 

„Věříme, že toto opatření napomů-
že plynulosti, a především bezpečnosti 
tohoto místa. Žádáme o shovívavost, 
než se podaří intervaly na semaforech 
co možná nejlépe nastavit,“ uvedl ná-
městek primátora pro oblast dopra-
vy Vratislav Výborný. Nastavení zá-
roveň musí navazovat na nedalekou 
světelně řízenou křižovatku u hřbito-
va (ulice Žižkova a U Cvičiště).

Instalace a provoz čtyř sad „pro-
vizorních“ semaforů vyjde asi na 
100 tisíc korun měsíčně, zařízení je 
nutné denně kontrolovat, zajišťo-
vat zdroj energie, a minimálně první 
měsíc sledovat a seřizovat. 

„Umístění dočasných semaforů je 
řešením do doby, kdy nainstalujeme 
stabilní světelné řízení křižovatky. To 
bude součástí celkové úpravy této kři-
žovatky, práce začnou v podzimních 
měsících tohoto roku,“ dodal Vrati-
slav Výborný. 

Přenosné semafory řídí 
křižovatku u benzínky ONO

Jihlava vybuduje první 
parkoviště P+R

Kromě světelného řízení město v kři-
žovatce nechá rozšířit a upravit jízdní 
pruhy, vybudovat nové přechody pro 
chodce, bezpečnostní ostrůvky a ve-
řejné osvětlení. Městská hromadná 
doprava bude mít pro směr z města do 
Rantířovské ulice vyčleněnou a upra-
venou komunikaci za čerpací stanicí.

„U hřbitova vznikne nové parkoviště 
pro 110 vozidel, koncipované jako P+R, 
tedy řidiči zde budou moci ponechat vo-

zidla a pokračovat do centra města měst-
skou dopravou, proto kterou tu vzniknou 
dvě nové zastávky MHD,“ doplňuje 
další informace náměstek pro dopravu 
Vratislav Výborný. Z parkoviště bude 
možné vstoupit do prostoru hřbitova 
novým vchodem, projekt počítá také 
s úpravou a doplněním zeleně.

Odhad nákladů je 34 mil. Kč s DPH, 
výstavba parkoviště bude do výše 90 % 
skutečných nákladů hrazena z IROPu, 
na úhradě nového povrchu vozovky 
v ul. Žižkova a Rantířovská se bude 
spolupodílet Kraj Vysočina. -tz-

PŘENOSNÁ světelná dopravní signalizace má pomoci k plynulosti provozu u 
benzínky ONO. Foto: Lubomír Maštera

Na ulici Vrchlického se začne stavět trolejbusové vede-
ní, které si vyžádá některá omezení.

„Pod výše uvedeným názvem se skrývá vybudování nové-
ho trolejového vedení v úseku od Domu zdraví ulicí Vrchlic-
kého, nové křižovatky s ulicí S. K. Neumanna, dále novou 
křižovatku s ulicí Jiráskova. Nové trolejové vedení bude také 
v úseku od mlékárny směrem do Starých Hor, až k železnič-
nímu přejezdu, kde bude konečná linky B na nově postavené 
otočce trolejbusů,“ říká ředitel Dopravního podniku Josef 
Vilím.

„V této chvíli máme podaný projekt za účelem získání fi -
nanční podpory z evropských fondů ve výši 85% uznatelných 
nákladů. Provedli jsme také výběrové řízení na dodavatele, 
byla podaná jedna nabídka od fi rmy Elektroline Praha za 
cenu cca 16 mil. Kč bez DPH,“ doplnil Vilím.

Práce budou zahájeny  1. září a ukončeny do 30. 11. 
2017.

Od 1. prosince bude zahájen na ulici Vrchlického pro-
voz trolejbusů na nově upravené trase linky B. Linka B 
již nebude mít „okružní“ trasu, bude to standartní linka, 
která pojede z Hlavního nádraží ČD po stávající trase až 
k Domu zdraví, dále bude pokračovat ulicí Vrchlického, 
S. K. Neumanna, Jiráskovou až k železničnímu přejez-
du, na zastávku „Staré Hory“, kde bude mít konečnou na 
nově vybudované otočce trolejbusů.

Linka „BI“ bude od toho data zrušena, a bude nově 
nahrazena linkou „D“, která z hl. nádraží ČD pojede až 
k Domu zdraví, po stávající trase linky BI. U Domu zdra-
ví bude konečná, kde se linka D otočí a po stejné trase 
(ulicí Žižkova, Seifertova, Dvořákova, Tolstého,Havlíč-
kova) pojede také zpět; nebude tedy mít, stejně jako lin-
ka B, „okružní“ charakter.

Vedení ostatních trolejbusových linek zůstane beze 
změny. -lm-

Výstavba trolejbusového vedení

Od července je novým tajemníkem 
magistrátu Mgr. Ing. Evžen Zámek. 
Narodil se v roce 1965  v Jihlavě, v le-
tech 1983 – 1987 vystudoval VUT v 
Brně, Fak. strojní, strojírenská tech-
nologie,  v roce 1990 – 1996 studoval 
MU v Brně, Fak. přírodovědecká, geo-
grafi e, a v letech 1999 – 2002 studoval 
Open University, manažerské studium. 
Pět let pracoval na MěÚ Jihlava (1992 
- 1997), poslední dva roky jako tajem-
ník. Poté dva roky dělal náměstka v 
Službách města Jihlavy a osm let řídil 
Prádelny a čistírny Jihlava. Od roku 
2008 působil jako obchodní ředitel v 
soukromé sféře.

Má bohaté zkušenosti a přehled v 
oblasti veřejné správy, např. stáže ve 
Velké Británii, Švýcarsku, spolupráce s 
Ministerstvem pro místní rozvoj. -lm-

Nový tajemník
magistrátu

V polovině června zemřel akademický sochař Olbram Zou-
bek. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal tím, že v roce 1969 
sňal posmrtnou masku Jana Palacha, který se upálil na protest 
proti komunistickému režimu. V poslední době pracoval napří-
klad na plastice pátera Josefa Toufara, umučeného komunisty, 
která byla odhalena letos v únoru v kostele v Zahrádce na Hav-
líčkobrodsku. Olbram Zoubek je označován osobnostmi umě-
leckého i politického života jako skvělý umělec, morálně pevný 
člověk, či rytíř české kultury. Také Jihlava má Zoubkovo dílo, a 
to na nejpatřičnějším možném místě – jeho socha Múza sleduje 
výkony mladých umělců i jejich kantorů v srdci kompletně re-
konstruované ZUŠ. Tu Olbram Zoubek poprvé navštívil v roce 
2011 (foto), rekonstruovaná škola i s Múzou se otevírala v roce 
2013.  -tz-
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Voda od července 
v Jihlavě podraží

Zastupitelé rozhodli o navýšení 
ceny vody od 1. července ze 77,08 
Kč/m3 o 5,72 koruny. 

Cena vody zahrnuje vodné – tedy 
veškeré náklady spojené s výrobou 
a distribucí pitné vody z veřejného 
vodovodu a stočné, náklady spojené 
s odváděním a čištěním odpadních 
vod. Cena vody je jednotná jak pro 
domácnosti, tak pro fi rmy. 

Cena V + S pro rok 2017 s DPH 
(Kč/m3):

Voda pitná (vodné) 48,60
Voda odkanalizovaná (stočné)
 35,20
Celkem cena vody 83,80

Uvedené platí pro odběratele vody 
u společnosti Jihlavské vodovody a 
kanalizace, odběratelé vody u Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za-
platí od července 94,85 Kč. -lm- 


