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S aktuálním nezájmem staveb-
ních firem o investiční akce se
v současné době potýká také 
město Jihlava. 

Na mimořádném setkání Rady 
města na začátku srpna museli rad-
ní přesunout realizaci několika klí-
čových zakázek do příštího roku. 
Letos se krajské město nedočká no-
vého dopravního terminálu Na Do-
lech, rekonstrukce Hradební ulice, 
ani chodníku se zastávkami MHD v 
průmyslovém areálu ve Hruškových 
Dvorech.

„Na trhu je přebytek investičních akcí 
a nedostatek materiálu. Mělo by se to 
řešit systémově, vypsat výběrové řízení 
dříve, aby firmy měly možnost si včas 
objednat stavební materiál a zajistit 
vše potřebné,“ uvedl náměstek pro 
oblast rozvoje města Vratislav Vý-
borný.

Dopravní terminál Na Dolech
Jednou z investičních akcí, která 

se setkala s nulovým zájmem sta-

vebních firem, je výstavba doprav-
ního terminálu v ulici Na Dolech. 
V lokalitě u vlakové, autobusové a 
trolejbusové zastávky Jihlava – Staré 
Hory měla letos vzniknout moder-
ní čekárna a přístřešek pro cestující. 
Budova měla být zároveň odpočin-
kovou místností pro řidiče MHD, s 
elektronickým informačním systé-
mem pro cestující.

„Výběrové řízení jsme zrušili kvůli 
nedostatku přihlášených společností, a 
investiční akci jsme museli přesunout 
na příští rok,“ přiblížil náměstek Vý-
borný. Cena zakázky přesahovala 9 
milionů korun, a město v současné 
době vyjednává možnost posunutí 
termínu čerpání dotace z programu 
IROP v 2019.

Hradební ulice
Uzavření Brněnského mostu a 

odklonění dopravy do jiných částí 
města bylo příležitostí pro snadnou 
úpravu Hradební ulice. Město mělo 
letos rozšířit odbočovací pruh u ob-

chodního domu City Park na křižo-
vatce se Znojemskou ulicí, a vytvořit 
zde BUS pruh pro rychlejší průjezd 
MHD.

Konec stavby měl být shodný s 
otevřením mostu na konci října, do 
výběrového řízení se však přihlási-
la jen společnost, která zakázku za 
11 milionů byla ochotna uskutečnit 
pouze za cenu o 6 milionů vyšší.

„Takové navýšení částky si město ne-
může dovolit. S uzavřeným Brněnským 
mostem by byla výstavba jednodušší. 
Musíme se na to nyní připravit, a nové 
výběrové řízení vypsat tak, aby se stav-
ba uskutečnila například o prázdni-
nách, kdy je menší frekvence dopravy. 
S tímto názorem souhlasil také Kraj 
Vysočina, který je partnerem investice,“ 
doplnil náměstek Výborný.

Do otevření Brněnského mostu se 
však přesunou trakční sloupy tro-
lejového vedení, a tohoto úkolu se 
ujme Dopravní podnik města Jihla-
vy. „Najít firmu, která umí přesunout 
trakční trolejové vedení, a zároveň sta-

vět, není jednoduché. Dopravní podnik 
města Jihlavy je to však umí, a zbytek 
se bude soutěžit jako stavební zakáz-
ka,“ sdělil po červencové Radě měs-
ta Jihlavy Vratislav Výborný.

Úprava chodníků a zastávek 
v Hruškových Dvorech

Jedna z etap projektu Zvýšení bez-
pečnosti v Jihlavě, ve výši 3,6 milio-
nu korun, řeší úpravy na ulici Polen-
ská u areálu společnosti MOKOV, 
na hranici průmyslové zóny města. 
Investiční akce zahrnuje úpravu stá-
vajících oboustranných zastávek 
hromadné dopravy a úpravu navazu-
jících chodníků, přechodů pro chod-
ce, a úpravu dotčeného veřejného 
osvětlení. Tato akce rovněž nenašla 
dodavatele.

„Výběrové řízení se vypíše znovu, ale 
s tím, že realizace proběhne až příští 
rok. Tender na celou akci by se udělal 
ještě letos,“ doplnil náměstek Výbor-
ný. -tz- 

Několik investičních akcí města 
nenašlo svého dodavatele

Do soutěže Revitalizace Ma-
sarykova náměstí v Jihlavě bylo 
odevzdáno 12 návrhů od stejného 
počtu architektonických týmů. 

Přihlášky do soutěže bylo možné 
posílat od konce května do začátku 
srpna. Porota vybere vítěze a další 
oceněné v září, do té doby musí ma-
gistrátní odbor rozvoje města zkont-
rolovat formální správnost návrhů.

„Soutěž probíhá anonymně, identita 
účastníků není známa ani porotcům. 

Autoři všech návrhů jsou odtajněni až 
po vyhodnocení, v anonymní soutěži 
je tak zajištěna nestrannost hodnocení 
návrhů,“ vysvětlila Tereza Kafková 
z městského odboru rozvoje města, 
koordinátorka projektu revitalizace 
Masarykova náměstí v Jihlavě.

Celková částka určená na odmě-
ny oceněným účastníkům je 1,5 mil 
Kč. Odměna pro vítěze je 700 tisíc 
korun, za druhé místo 400 tisíc a za 
třetí místo 200 tisíc korun; 200 ti-
síc je určeno pro návrhy neoceněné, 

Jihlava je o krok blíže revitalizaci 
Masarykova náměstí

Architektonické soutěže na revitalizaci náměstí se účastní 12 odborných týmů

Od začátku školního roku dojde 
ke změnám v provozu některých 
linek jihlavské městské hromadné 
dopravy. 

Od 3. září dojde k navýšení spojů u 
linky číslo 8, která zajišťuje doprav-
ní obsluhu Starých Hor a Hybrálce, 
linka číslo 4 bude kvůli bezpečnosti 
školáků jezdit přes zastávku Pod Ján-
ským kopečkem, a od 1. října bude 
zrušena linka číslo 9 do Hosova.

„Dopravní podnik města Jihlavy 
přebírá v plné míře dopravní obsluhu 
Hybrálce. Současně s tím dojde k navý-
šení počtu spojů obsluhujících zastávku 
Okrajová, a posílí se dopravní spojení 
mezi oblastí Starých Hor a Základních 
škol Jarní a Rošického,“ uvedl Karel 
Trojan z odboru dopravy a doplnil, 
že se jízdní řád takto upravil na zá-
kladě připomínek Osadního výboru 
Starých Hor a obce Hybrálec.

Připomínky obyvatel také inicio-

valy změnu dopravní obsluhy Ho-
sova. „Linka číslo 9 bude na základě 
stížností obyvatel Hosova zrušena a 
nahrazena regionální linkou Jihlava 
– Počátky. Na náves do Hosova bu-
dou zajíždět spoje s odjezdem z au-
tobusového nádraží v 15.10 a 17.50 
hodin, tedy v časových polohách bý-
valé linky číslo 9,“ přiblížil Karel 
Trojan.

Změna čeká také tři spoje linky 
číslo 4. Ty budou nově obsluhovat 
zastávku Pod Jánským kopečkem. 
„Změna byla provedena na základě 
požadavků obyvatel v Hruškových 
Dvorech, umožní dětem z Hruškových 
Dvorů bezpečnou cestu domů - dosud 
musely chodit na zastávku v rušné Po-
lenské ulici,“ doplnil Karel Trojan.

Od 1. září také končí platnost 
prázdninových jízdních řádů, a 
všechny jízdní řády jihlavské MHD 
se tak vrací do běžného režimu. -tz-

MHD se vrátí do běžného 
režimu s několika změnami

které však přinesly pozoruhodné díl-
čí podněty a řešení.

„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlav-
ské náměstí pro delší a častější pobyt 
obyvatel i návštěvníků, a to změnou 
organizace dopravy, novou koncepcí 
městské zeleně a mobiliáře, to vše s re-
spektem k historickému vývoji centra 
města a jeho pamětihodnostem,“ uved-
la Tereza Kafková.

Soutěžní porota společně v Jihlavě 
zasedla již na únorovém workshopu 
k zadání soutěže, a v březnu na usta-
vujícím zasedání poroty. Předsedá jí 
architekt Petr Pelčák, místopředse-
dou je náměstek primátora pro ob-
last územního plánování Jihlavy Ra-
dek Popelka.

Mezi dalšími porotci jsou architek-
ti Tomáš Rusín, Radmila Fingerová, 
Vladimír Fialka, Aleš Stuchlík, Jiří 
Janďourek a Aleš Burian. Za město 
Jihlavu usednou v porotě náměstek 
primátora pro oblast správy majet-
ku města Jaromír Kalina, zastupitel 
Martin Laštovička, či vedoucí odbo-

ru územního plánování Tomáš La-
komý.

Přizváni jsou také odborní znalci, a 
to dopravní specialista Tomáš Cach, 
znalec v oboru památkové péče Jiří 
Neubert, facilitátor participace ve-
řejnosti Petr Klápště, zastupitel měs-
ta Jihlavy Jaroslav Huňáček, vedoucí 
odboru rozvoje města Jihlavy Alena 
Kottová, vedoucí oddělení investic 
města Jihlavy Zdeněk Dvořák a jih-
lavský malíř a restaurátor Petr Škor-
pík.

Výsledky architektonické soutěže 
budou zveřejněny na podzim 2018, 
a všechny soutěžní návrhy budou 
vystaveny a zveřejněny na webu 
města. „K vybranému návrhu se usku-
teční veřejné plánovací setkání, na kte-
rém bude veřejnost moci diskutovat s 
autory návrhu a vyjádřit své názory 
a připomínky. Následně bude autory 
zpracována finální podoba studie, na 
kterou naváže tvorba dalších stupňů 
projektové dokumentace,“ doplnila 
Kafková. -tz-

V rámci Evropského týdne mobi-
lity odbor dopravy uspořádal cyklo-
jízdu městem. 

Bude se konat 21. září, a od star-
tovní čáry na Masarykově náměstí se 
vyrazí v 17 hodin. 

Cyklisty čeká krátká trasa po cyk-
lostezce kolem jihlavské zoo, amfite-
átru, podél řeky Jihlavy, až na koneč-

ný úsek u Českého mlýna, o který 
však může být cesta - podle zájmu 
- zkrácena. 

Trasa končí na Českém mlýně 
u stánku s občerstvením, kde pro 
účastníky jízdy čeká cílová odměna, 
zmrzlina zdarma. 

Jízda je určena především pro rodi-
če či prarodiče s dětmi. -tz-

Projeďte se na kole 
s městským odborem dopravy


