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Bílý kruh bezpečí pomáhá 
obětem trestných činů  
v Jihlavě už 10 let!

www.bkb.cz

Nabízíme
•  rozhovor s psychologem a právníkem 

•  srozumitelně podané právní informace 
o trestním řízení, právech obětí, náhradě 
škody, peněžité pomoci státu apod.

•  praktické rady, morální a emocionální 
podporu

•  krátkodobou individuální psychoterapii

• pomoc případového manažera

Poradna Jihlava
Žižkova 13, 586 01 Jihlava 

tel.: 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

Linka 
pomoci obětem

116 006 
nonstop I bezplatně

Telefonická  
krizová pomoc

Zeleň podél silnic a chodníků 
je krásná a oku jistě lahodí. 

Pokud ale keře zasahují do 
okrajů silnice, není to příjem-
né ani pro chodce, ani pro 
řidiče, kterým dřeviny brání 
ve výhledu. Jinde zase mohou 
být problémem nepřehledné 
křižovatky. Některým takovým 
úsekům se Jihlavské noviny 
podívaly na zoubek.

Veronika Dawidowicz �

Když vyrazíte autem po silnicích 
města Jihlavy, určitě narazíte na 
nějaký nepřehledný úsek.

S kritikou se potýká například pře-
chod u autobusové zastávky Kau-
fl and směrem k centru. Zde křoví trčí 
do silnice a chodec má velmi ztížený 
výhled na vozovku a ani z pohledu 
řidiče není příjemné čekat, kdy do 
vozovky někdo ze zastávky „skočí“. 

Na druhou stranu, jsou zde značky, 
které na přechod upozorňují, a řidič 
by tak měl přizpůsobit svou jízdu 
situaci.

Nepřehledná „Ypsilonka“
Marek Řezáč, člen dopravní komi-

se, prý několikrát na schůzi zmiňoval 
problémová místa Jihlavy. Jedním 
takovým byla i křižovatka Brtnická x 

Znojemská. 
„Navrhoval jsem pro směr od Zno-

jemské zrcadlo, které by zlepšilo roz-
hledové podmínky hlavně pro řidiče 
nákladních vozidel, ale i pro ostatní,“ 
řekl Řezáč a dodal, že když v zastáv-
ce Brtnická ulice stojí autobus, není 
přes něj vidět. 

Umístění zrcadla však nedoporuči-
la pracovní skupina městské mobili-
ty. „Na zmiňované křižovatce ve směru 
od Znojma odpovídají podle odbor-
níků rozhledové poměry normovým 
požadavkům, proto zde podle nich 
dopravní zrcadlo v tuto chvíli postrádá 
smysl,“ vysvětlil mluvčí města Rado-
van Daněk.

V tomto úseku se nyní plánuje jiné 
vylepšení. Cesta do kopce směrem 
na Znojmo/Brtnici není totiž úplně 
ideální pro cyklisty. 

V kopci jezdci ztrácí rychlost a na 
frekventované „ypsilonkové“ kři-
žovatce je pak situace nepříjemná a 
nebezpečná nejen pro ně, ale i pro 
řidiče motorových vozidel. Nově 
tedy budou cyklisti moci využívat 
chodník na pravé straně, směrem od 
centra.

„V brzké době zde přibyde cedule 
s nápisem Vjezd cyklistů povolen,“ řekl 
náměstek primátorky Jaroslav Vyma-
zal Jihlavským novinám.

Ukrytý přechod i semafor
Jako problémový se jeví také sema-

for u jihlavské mlékárny, který je při 
jízdě v přímém jízdním pruhu smě-
rem na Staré hory velmi špatně vidi-
telný.

Pokud řidič tuto trasu nezná, může 
se stát, že bude brzdu „zadupávat“ na 
poslední chvíli.

„Na této křižovatce neevidujeme za 
6 let provozu tohoto světelného signali-
začního zařízení žádný problém s vidi-
telností světelného návěstidla. Zatím 
tedy neplánujeme žádné úpravy a ,zvi-
ditelnění’ semaforu,“ vysvětlil situaci 
mluvčí.

Hned dál v tomto směru pod kole-
jemi za mostem je přechod vedoucí 
přímo z cyklostezky. Zde si chodec 
může také nějakou chvíli počkat, 
jelikož málo řidičů bere v potaz, 
že by zde někdo mohl vstoupit do 
vozovky.

Náměstek Vymazal však dodává, 
že v tomto místě je pro bezpečnost 
chodců uděláno maximum a dokon-

ce je zde i vybudovaný podchod/
podjezd.

Novinky v ulicích
Město Jihlava v současnosti dokon-

čuje například rekonstrukci ulice 
Hálkova, kde byl dlouholetým pro-
blémem neexistující chodník. Ten je 
v těchto dnech již hotov a dokončuje 
se křižovatka silnic u rybníka v Hele-
níně, kde bude i nový přechod pro 
chodce. 

Podle jihlavského mluvčího Daňka 
je v plánu oprava světelné signalizace 
na křižovatce u Zverimexu a v příš-
tím roce by město chtělo postavit 
nová světla na křižovatce ul. Roma-
na Havelky a Humpolecké. 

„Ještě letos se snad stihne opravit 
také ulice Tolstého a část ulice Vrch-
lického, záleží ale na výsledcích výbě-
rových řízení, kolik se přihlásí fi rem a 
za jakou cenu, protože s kapacitami 
a cenami dodavatelských stavebních 
fi rem začíná být trošku problém,“ řekl 
Radovan Daněk. 

Řidiči, dávejte pozor na chodce, 
chodci nepřehlédněte řidiče

NA KŘIŽOVATCE ulic Znojemská a Brtnická pracovní skupina městské mobili-
ty nedoporučila umístění zrcadla. Dle nich je křižovatka přehledná.

U RESTAU� CE Venuše jezdí řidiči často nepřiměřenou rychlostí. Chodci a cyk-
liské mohou využít podchod, který je však v současnosti uzavřen. 

Foto: Veronika Dawidowicz


