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INAUGURACE REKTORA. Na 
jihlavské radnici se 18. října konala 
inaugurace rektora Vysoké školy poly-
technické Václava Báči. Přítomni byli 
zástupci města, včetně primátora Ru-
dolfa Chloupka, dále hejtman Kraje Jiří 
Běhounek, náměstek Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR Pavel 
Doleček nebo rektor Univerzity Karlovy 
Tomáš Zima.  Foto: archiv MMJ

Václav Báča se stal 
rektorem 

Na konci září vyhlásilo město Jihla-
va výsledky architektonické soutěže 
Revitalizace Masarykova náměstí v 
Jihlavě. Do soutěže se přihlásilo 12 
týmů, porota vyhodnotila jako nej-
lepší návrh pražského ateliéru MCA 
atelier. K vítěznému návrhu se bude 
moci veřejnost vyjádřit na plánova-
cím setkání, které proběhne na pře-
lomu roku.

„Porota na vítězném návrhu oceni-
la posílení velkorysosti a řádu, které 
považuje za hlavní hodnoty původní 
kompozice náměstí. Mariánský sloup 
se díky odkrytí stává skutečnou domi-
nantou horní části náměstí a posiluje 
severojižní osu, tvořenou Mariánským 
sloupem a dvojicí kašen, která je ukon-
čena výhledem do krajiny,“ sdělil ná-
městek primátora pro oblast územ-
ního plánu města Radek Popelka, 
místopředseda poroty soutěže.

Autory vítězného návrhu jsou doc. 
Cikán, doc. Melková, Ing. Špilar a 
Ing. arch. Novotný. Renomovaná ar-
chitektonická kancelář MCA atelier 
získala v roce 2012 cenu Grand Prix 
architektů za revitalizaci Bastionu u 
Božích muk na Praze 2.

Návrh zřizuje na západní straně 
Masarykova náměstí širokou pěší 
promenádu se dvěma řadami stro-
mů, kde mohou být umístěny re-

staurační zahrádky. Návrh rovněž 
posiluje kulturní a společenskou 
funkci dolní části náměstí, vytvoře-
ním prostoru pro kulturní akce pod 
spodní kašnou.

Součástí zadání soutěže bylo rov-
něž navrhnout způsob lepšího pro-
pojení veřejného prostoru s obchod-
ním domem Jihlava. Navržené řešení 
může být nosné pro další diskuzi o 
budoucnosti jihlavského „špalíčku“, 
zároveň však může být náměstí upra-
veno i bez úprav obchodního domu.

„Vítězný návrh přináší koncept, jak 
pracovat s budovou obchodního domu, 
tedy přizpůsobit výšku jeho podlaží 
výškopisu náměstí a vizuálně dělit fa-
sádu, zachází s ním jako s moderní 
stavbou v historickém prostředí,“ dopl-
nila Tereza Kafková z odboru rozvo-
je města jihlavského magistrátu, ko-
ordinátorka architektonické soutěže.

Za první cenu získají autoři vítěz-
ného návrhu 700 tisíc korun. Fi-
nanční odměnu 400 a 200 tisíc do-
stanou také návrhy, které se umístily 
na druhém a třetím místě. Souběžně 
s výsledky soutěže Rada města Jihla-
vy schválila další postup nakládání s 
výsledky soutěže.

„O vítězném návrhu bude možné 
diskutovat na veřejném plánovacím 
setkání. Po uzavření smlouvy s autor-

Jihlava zná budoucí podobu 
Masarykova náměstí

ským týmem bude nejprve zpracová-
na konečná podoba studie, na základě 
informací získaných z veřejného setká-
ní a jednání s významnými partnery v 
prostoru náměstí. Po dokončení studie 
budou zpracovány další stupně projek-
tové dokumentace,“ přiblížil Radek 
Popelka.

Výsledky soutěže včetně hodnocení 
všech návrhů jsou veřejnosti předsta-
veny na webu města Jihlavy: https://
www.jihlava.cz/namesti/. -tz-

Obyvatelé Helenína si musí 
během listopadu nechat 
změnit adresu v občanském 
průkazu

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo zřízení části města Helenín. Díky 
rozhodnutí zastupitelstva nyní Hele-
nín stojí rovnocenně vedle ostatních 
částí města, zřízením nové části měs-
ta však dochází ke změně všech adres, 
a obyvatelé Helenína si musí nechat 
změnit adresu trvalého pobytu v ob-
čanských průkazech. Správní odbor 
magistrátu města bude vyměňovat 
občanské průkazy za nové v průběhu 
celého listopadu.

„Změna adresy nezpůsobuje neplatnost 
dokladů, ale zakládá obyvatelům povin-
nost vyměnit si občanský průkaz. Změna 
povinného údaje v občanském průkazu 
je prováděna Magistrátem města Jihlavy 
zdarma, v rámci výměny obyvatelé získají 

občanské průkazy nového typu, s čipem,“ 
uvedl vedoucí městského správního 
odboru Jan Vystrčil.

Název ulice a čísla popisná, orientač-
ní nebo evidenční zůstanou v dokladu 
zachována, změna se bude týkat pouze 
názvu části obce. V adrese bude nově 
uváděno za poštovním směrovacím 
číslem: Jihlava – Helenín. Územní roz-
sah nové místní části je totožný s katas-
trálním vymezením Helenína.

Nahlásit změnu adresy musí podni-
katelé, kteří mají v nově vzniklé čás-
ti města provozovnu. Živnostenská 
oprávnění podnikatelů zůstávají v 
platnosti.

Cestovní pasy ani řidičské průkazy se 
měnit nemusí, jelikož v nich není ad-
resa trvalého pobytu uvedena. Změnu 
není nutné nahlašovat ani na odděle-
ní odpadového hospodářství odboru 
životního prostředí, ani na oddělení 
poplatků ekonomického odboru ma-

Helenín se stal částí krajského města
gistrátu města Jihlavy. „Změna adresy se 
tedy netýká poplatků za psa a popelnice,“ 
uvedla vedoucí oddělení poplatků eko-
nomického odboru Magistrátu města 
Jihlavy Renáta Kubišová Havlínová.

„Vznikem místní části se změnil adres-
ní bod v základních registrech, ze které-
ho adresy trvalého pobytu zjišťují banky 
i pojišťovny. Pro jistotu však doporučuji 
příslušnou pobočku zkontaktovat a prove-
dení změny údaje si například telefonicky 
ověřit,“ doplnil Jan Vystrčil.

Podle sdělení odboru dopravy jihlav-
ského magistrátu není nutné změnu 
nahlašovat ani na technické kontrole 
vozu. Nová adresa se do technického 
průkazu uvede až při jeho další změně.

„K výměně občanského průkazu bu-
dou obyvatelé potřebovat pouze svůj 
současný doklad. Nový dostanou nej-
později do jednoho měsíce, obvykle ale 
bývá připraven přibližně za dva týdny,“ 
sdělil Jan Vystrčil.

Občanský průkaz si lze vyměnit na 
Magistrátu města Jihlavy, pracoviště ob-
čanských průkazů se nachází ve třetím 
patře, při vstupu z Hluboké ulice.  -tz-

Otevírací doba pracoviště občanských 
průkazů (vstup z ulice Hluboká):
� Pondělí 8.00-17.00
� Úterý 8.00-14.00
� Středa 8.00-17.00
� Čtvrtek 8.00-14.00
� Pátek 8.00-14.00

Primátor města Rudolf Chloupek ob-
držel pamětní dar od pěveckého muž-
ského oktetu Simon Gregorčič ze Slo-
vinska. 

Soubor vystoupil jako host podzim-
ního koncertu pěveckého sdružení 
Campanula Jihlava v podvečer v sobo-
tu 13. října ve velké Gotické síni jihlav-
ského magistrátu. Pod vedením sbor-
mistra Mateje Kavčiče zazněly skladby 
z 16. a 19. století, i slovinské lidové pís-
ně.

Oktet Simon Gregorčič pochází z his-
torického města Kobarid, a byl založen 
v roce 1977. 

Po 41 letech zpěvu patří skupina k 
jedné z nejuznávanějších ve své katego-
rii. Své jméno oktet převzal od jednoho 
z největších a nejoblíbenějších slovin-
ských básníků, Simona Gregorčiče.

Simon Gregorčič se narodil v roce 
1844, v horské obci Vršno nad Koba-

Jihlava dostala dar

DAR Jihlavě připomíná slovinského 
básníka  Simona Gregorčiče.
 Foto: archiv MMJ

ridem. Ačkoli byl katolickým knězem, 
skládal mimo jiné i sekulární poezii a 
milostné básně. Jeho dílo si získalo ve 
Slovinsku velkou popularitu a patřilo a 
patří k nejprodávanějším.  -tz-

Město koncem října vystavilo návr-
hy na budoucí podobu Masarykova 
náměstí od všech dvanácti účastníků 
architektonické soutěže v hale u pro-
dejny jízdenek MHD na jihlavské 
radnici. 

Při vernisáži výstavy promluvili zá-
stupci prvních tří výherních ateliérů, 
koordinátoři architektonické soutěže 
a zástupci města. 

Kvůli jinému projektu však výstava 
musela 2. listopadu skončit, návrhy se 
ale na stejném místě letos ještě objeví, 
a to od 3. do 21. prosince. -tz-

Soutěžní návrhy 
budou vystaveny 

na radnici


