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Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Jihlava dosud používala pro vý-
kon požární ochrany automobil Avia 
vyrobený v roce 1977. U příležitosti 
tradičního předvánočního setkání 
zástupců města Jihlavy s dobrovolný-
mi hasiči předal primátor města Ru-
dolf Chloupek veliteli JSDH Jihlava 
Marku Zemínovi klíčky od nového 
vozu. Hasičům teď bude sloužit de-
vítimístný vůz tovární značky Ford.

„Staré vozidlo je za hranicí životnos-
ti, z hlediska spolehlivosti a technic-
kého stavu neodpovídá požadavkům 
na technické vybavení pro efektivní 
výkon požární ochrany. Technický stav 
vozidla vyžadoval každoročně se zvy-
šující výdaje na údržbu a opravy,“ 
uvedl primátor Rudolf Chloupek 
důvody pro pořízení nového vozidla. 
V době předání mělo auto ještě pů-
vodní barvu, v nejbližší době radnice 
zajistí ještě jeho přelakování na pat-
řičnou barvu hasičského vozidla.

Na pořízení nového vozidla pro 
hasiče radnice usilovala o dotaci, 
kritéria poskytovatele však město 
o velikosti Jihlavy předem de fac-
to diskvalifi kují. Nakonec se Jihlava 
rozhodla uvolnit potřebných 400 ti-
síc korun z vlastního rozpočtu na 
„rozumně“ ojeté vozidlo. „Výměna 
vozidla už byla nutná. I přes stále vyšší 
výdaje do oprav starého automobilu se 
zvyšovalo riziko, že jím hasiči nedoje-
dou na místo zásahu,“ dodal k roz-
hodnutí primátor Rudolf Chloupek. 

Ve městě je aktuálně celkem 63 
členů čtyř jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů - v Jihlavě (Bedřichov),
Herolticích, Pístově a Zborné. V 
souhrnu letos vyjeli k 24 požárům, 
mimo jiné k požáru tří zemědělských 
objektů v Henčově, nebo budovy 
mateřské školy U Dlouhé stěny, v 11 
případech poskytovali technickou 
pomoc, jako třeba při likvidaci ná-
sledků orkánu Herward. Pravidelně 
se účastní cvičení a soutěží, zajišťu-
jí bezpečnost mnoha akcí v centru 
města i v místních částech, řadu spo-
lečenských a preventivních akcí dob-

Radnice vyhodnotila stížnosti a 
podněty ze zářijového dotazníko-
vého šetření. Nejvíce připomínek 
k dopravní situaci v Jihlavě zazní-
vá z řad motoristů, chodců a ces-
tujících. Nelíbí se jim především 
hustý provoz, nastavení semaforů, 
bezpečnost dopravy či špatná do-
stupnost MHD.

Tyto a další připomínky, ale i po-
chvaly, mohli obyvatelé a návštěvníci 
Jihlavy během září zaznamenat onli-
ne do Názorové mapy dopravy. 

Webová aplikace byla jedním ze 
způsobů, kterým se veřejnost může 
aktivně zapojit do projektu Jihlava 
[ne]jede. 

Cílem projektu je vytvoření Plánu 
mobility města, který analyzuje a 

stanoví priority města v rozvoji do-
pravy do roku 2030. „Kromě toho, že 
tento dokument detailně popíše dopra-
vu ve městě a navrhne řešení problémů, 
je nezbytným podkladem, který městu 
umožní čerpat dotace,“ vysvětlila ná-
městkyně primátora pro oblast stra-
tegií Jana Mayerová.

Celkem se sešlo přes 420 příspěv-
ků, které tým projektu Jihlava [ne]
jede rozdělil do skupin podle toho, 
jestli se týkají organizace a řízení do-
pravy, bezpečnosti, infrastruktury, 
nebo provozu MHD. Pouze 6 % tvo-
řily pochvaly dobrého řešení.

Kolony jsou, dle příspěvků v mapě, 
největším problémem v ulicích Br-
něnská, Hradební, Okružní a Žiž-
kova. Několik připomínek se sešlo 

k nevhodnému nastavení semaforů 
na křižovatce Hradební a Znojem-
ská.

Řidiči i chodci si dále stěžovali na 
špatný rozhled na křižovatkách a 
nevhodně umístěné nebo chybějící 
přechody.

Obyvatelům Jihlavy také chybí do-
budování jihovýchodního obchva-
tu města a dořešení situace u sjezdu 
z obchvatu u ulice Romana Havelky, 
kde chybí sjezdy a propojení komu-
nikací pro pěší a cyklisty.

Na špatnou dostupnost MHD si 
stěžují obyvatelé sídliště Březinky, či 
nově vybudované oblasti v Horním 
Kosově, a lidé dojíždějící do prů-
myslového areálu u vlakové zastávky 
Jihlava-Bosch Diesel.

Výsledky online průzkumu jsou 
k dispozici na www.jihlava.cz/neje-
de, kde jsou na mapě Jihlavy zobra-
zeny barevně odlišené body dle typu 
přispěvatele a charakteru připomín-
ky. Po rozkliknutí bodu se zobrazí 
text připomínky, nebo pochvaly.

Daniel Šesták, manažer plánu mo-
bility, k tomu uvádí: „Názorová 
mapa nám pomohla doplnit problémy, 
které znají nejlépe každodenní uživa-
telé dopravy, a také jsme si díky ní ově-
řili již defi novaná slabá i silná místa. 
Příjemně nás překvapil poměrně velký 
zájem obyvatel a dobře popsané pro-
blémy i návrhy řešení. Připomínky za-
pracujeme do návrhu plánu mobility, 
který bude připravený na jaře příštího 
roku.“ -tz-

Kniha 
o památkách
 je vyprodaná

Nedávno uvedená publikace 
Zdeňka Jaroše a Ondřeje Strán-
ského „Drobné nemovité památ-
ky a jiné architektonické zajíma-
vosti města Jihlavy“ se setkala s 
velkým zájem veřejnosti. Celý 
první náklad je rozebrán. Jihlav-
ská radnice, která knihu vydala, 
připravuje na leden 2018 dotisk.
 -tz- 

Radnice pořídila hasičům nové auto 
Novinka nahradí 40 let staré vozidlo  

Jak je na tom doprava v Jihlavě 
Podívejte se do mapy jihlavských dopravních problémů a podnětů

JEDNOTKA  sboru dobrovolných hasičů dostala nové auto. Hasičům teď bude sloužit devítimístný vůz tovární značky Ford.
 Foto: archiv MMJ
rovolní hasiči sami organizují. 

„Činnosti dobrovolných hasičů si vel-
mi vážíme a děkujeme za ni. Mimo to, 
že dobrovolní hasiči působí v oblas-
ti ochrany lidského zdraví a majetku, 
jsou také významnou složkou společen-

ského života. Pokud by i v nějaké další 
části byla snaha o založení nové jed-
notky, radnice takovou aktivitu ráda 
podpoří,“ vyjádřil se za vedení města 
primátor Rudolf Chloupek. -tz-


