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Přestupkové 
oddělení je zpět 

v budově radnice
Přestupkové oddělení a kanceláře 

veřejných opatrovníků jsou zpět v 
kancelářích radnice města. 

Úředníci byli dočasně v Husově 
ulici kvůli stavebním pracím od loň-
ského listopadu do začátku letošní-
ho dubna. 

Přestupkové oddělení je nyní v bu-
dově v Hluboké ulici v domě č. p. 3 
– má samostatný vchod z ulice, a to 
pod vstupem do knihovny. Kontakty 
na pracovníky se nemění. -tz- 

Mějte otevřené oči!
Vidíte kolem sebe činy, které si za-

slouží ocenění?
Nebojte se navrhovat na ocenění 

lidi, kteří nezištně pomáhají, jsou 
výjimeční nebo něco zásadního do-
kázali. 

Město Jihlava si takových lidí váží a 
chce je ocenit. 

Tipy na osobnosti a krátký popis 
jejich činů posílejte na odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy na e-mail 
alena.zapotocna@jihlava-city.cz. 

Formuláře a pravidla pro udělování 
cen jsou k dispozici na webu jihlava.
cz v dokumentech odboru školství.

 -tz- 

Do konce července bude omezen 
provoz na Hradební ulici naproti ob-
chodnímu domu City park. Frekven-
tovaná komunikace se dočká rozšíře-
ní ke křižovatce s ulicí Znojemskou, 
v pravém pruhu ve směru od Brněn-
ského mostu vznikne BUS pruh.

„Předchozí vedení města se snažilo 
tyto práce provést během uzavírky Br-
něnského mostu. Bohužel se několikrát 
do výběrového řízení nepřihlásil žád-
ný zhotovitel, proto to musíme udělat 
nyní, s omezeným provozem. Za na-
stalé dopravní komplikace se předem 
všem za vedení města omlouváme,“ 
uvedl náměstek primátorky pro ob-
last dopravy Petr Laštovička.

Provozu linek městské hromadné 
dopravy se uzavírka nijak nedotkla, 
v přímém směru je ulice Hradební 
průjezdná. Uzavřen však byl vjezd 
do obchodního domu City park ze 
směru od Brněnského mostu.

„Objížďková trasa do City parku 
je vedena od Velkého Beranova přes 
Okružní, Havlíčkovu a Jiráskovu uli-

Rozšíření Hradební ulice uzavřelo 
vjezd do obchodního centra

FREKVENTOVANÁ komunikace Hradební se dočká rozšíření ke křižovatce s 
ulicí Znojemskou, v pravém pruhu ve směru od Brněnského mostu vznikne BUS 
pruh. Foto: archiv MMJ

ci, stejně jako tomu bylo při uzavír-
ce Brněnského mostu,“ uvedl Hynek 
Schimmer z odboru dopravy jihlav-
ského magistrátu.

Vjezd do obchodního domu od 

ulice Hradební bude volný. Auta se 
z obchodního centra dostanou ven 
bočním výjezdem v dolním patře 
parkoviště City parku, který vede na 
ulici Tovární. -tz-

Představy budoucí multifunkční 
hokejové arény na místě stávajícího 
Horáckého zimního stadionu jsou 
den ode dne jasnější. Přesnou defi-
nici však obsahuje zadání užší archi-
tektonické soutěže o návrh Horácké 
multifunkční arény, které schválila 
rada města na začátku dubna. 

Užší soutěž, ve které budou oslove-
ny tři architektonické kanceláře pří-
mo a další na základě výběru odbor-
né poroty, bude statutárním městem 
Jihlava zahájena 10. dubna a potrvá 
do poloviny srpna.

„Hlavní předmět architektonické sou-
těže je definovaný jednoduše – architekti 
mají zpracovat návrh řešení multifunkč-
ního objektu Horácké arény s parametry 
pro extraligu ledního hokeje, zázemím 
pro další sporty a kulturní i společenské 
akce na místě stávajícího Horáckého 
zimního stadionu,“ uvedl radní David 
Beke, manažer výstavby nové arény.

Zadání obsahuje i konkrétní pod-
mínky, jako je kapacita stadionu, 
možnost multifunkčního využití 
ledové plochy, zkvalitnění prostor 
v okolí, napojení na dopravní infra-

strukturu i ohleduplnost vůči Sme-
tanovým sadům.

„Multifunkční aréna by měla kromě 
ledních sportů být místem také pro 
další akce a halové sporty, velké kon-
certy, plesy či muzikály na ledě. Počítá 
se také s využitím pro tematické krát-
kodobé výstavy či veletrhy. Je pro nás 
důležité, aby návrhy počítaly s maxi-
málně rychlou a flexibilní přestavbou 
ledové plochy pro ostatní akce tak, aby 
byla snadno využitelná i během zimní 
sezóny. Arénu budujeme jako objekt 
lokálního i krajského významu, však s 

potenciálem pro uplatnění i v měřítku 
vyšším, například republikovém,“ při-
blížil David Beke.

Odborná porota bude po ukončení 
architektonické soutěže hodnotit cel-
kovou urbanisticko-architektonickou 
kvalitu návrhů, funkční a provozní ře-
šení, kvalitu řešení veřejného prostoru 
a dopravy v okolí, míru naplnění po-
žadavků města i ekonomickou výhod-
nost. Zpracovatelé nejlepšího návrhu 
budou odměněni částkou 1,5 mil. Kč, 
druhého nejlepšího návrhu 1,1 mil. Kč 
a třetí 850 tisíc korun. -tz-

Architektonická soutěž na Horáckou arénu

Od května do konce října tohoto 
roku se bude restaurovat Mariánský 
sloup na Masarykově náměstí. Koře-
ny lip prorůstají do podloží památky, 
narušují cihlovou vyzdívku a nad-
zvedávají schodiště i v obvodu. Vita-
litě sloupu neprospěl ani nevhodný 
přípravek, který byl zřejmě použit 
při restaurování v roce 1983 a snížil 
difuzitu kamene.

„Již nyní se počítá s tím, že ostatní lípy 
dlouho nevydrží. Stav těch prvních, kte-
ré jsme skáceli, byl opravdu špatný a 
ostatní stromy se k jejich stavu přibližu-
jí. Nepomůže tomu ani sucho, které stále 
trvá, a samozřejmě ani zkrácení kořeno-
vého systému při restaurování. Nicmé-
ně Mariánský sloup, pokud ho budeme 
udržovat v dobrém stavu, tady zůstane 
ještě hodně dlouho po lípách,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubová.

Prorůstání kořenů lip bylo proká-
záno již při posledním restaurování 
v roce 2009. O dva roky později se 
město postaralo alespoň o odstraně-
ní drobného kořenového systému, 
který směřoval do středu sloupu. 
Větší kořeny však památku dále de-

Na Masarykově náměstí bude 
restaurován Mariánský sloup

BUDE SE restaurovat Mariánský sloup na Masarykově náměstí. Vitalitu moro-
vého sloupu snížilo nešetrné restaurování v roce 1983. Foto: archiv MMJ

formovaly a propouštěly vlhkost.
„Restaurování památky je vzhledem 

k jejímu současnému stavu velmi po-
třebné, pokud by se neprovedlo, tak by 
nadále docházelo k nevhodným de-
gradačním procesům, například odlu-
pování vrstev kamene ze soklu, ztráta 
modelace díla a podobně,“ doplnil 
Ondřej Stránský.

V rámci restaurátorských pra-
cí bude proveden průzkum stavu, 
skladby a barevnosti kamene, čiště-
ní a konsolidace kamene, modelační 
doplnění destrukcí a chybějících čás-
tí, celoplošný ochranný nátěr, repase 
atributů, čištění, nátěr litinového zá-
bradlí, řetězů a konzervační ošetření.

 -tz-

Zaplétání májky
4. května 2019 

od 14 hodin

Květen na Masarykovo náměstí 
přinese spoustu tradičních  

událostí, včetně zaplétání májky, 
které doprovodí vystoupení  

folklorních souborů,  
jarmark i ukázka řemesel.

Sportujme S VŠpj
15. května 2019 

od 11 hodin

Zástupci města se opět utkají  
ve stolním fotbálku lidské velikosti. 
Po turnaji budete mít možnost stát 

se fotbalistou svázaným k hřišti i vy! 
Na Masarykově náměstí budou i 

další nafukovací atrakce  
a sportovní vyžití.


