
  

Co s vnitřním silničním okruhem v Jihlavě. 

 

 Do konce volebního období zbývají čtyři měsíce a budou se konat dvě jednání zastupitelstva 

v červnu a září. Na nich má být schválen nový územní plán města včetně tak  zvaného 

vnitřního okruhu města. Tento vnitřní okruh má být veden z ulice Žižkovy na Znojemskou a 

dále na Brněnskou, kde má být vyústěn u supermarketu Tesco. 

Již na posledním dubnovém zastupitelstvu bylo schváleno napojení tohoto vnitřního 

silničního okruhu z ulice Žižkovy,  z křižovatky do Horního Kosova a tento vnitřní okruh 

bude veden přes tak zvanou Havaj, Došlo tak k závažné změně, poněvadž původní záměr bylo 

vedení vnitřního okruhu  z ulice U Cvičiště přes část Ústředního hřbitova. Tato původní trasa 

by tak zlikvidovala asi pětinu hřbitova včetně vzrostlých listnatých stromů na okraji hřbitova 

a byla by vedena v těsné blízkosti sídlištní, panelové zástavby. Na štěstí se proti tomu 

postavilo Ministerstvo kultury České republiky. Jinak bylo velké nebezpečí schválení   tohoto 

technokratického řešení zastupitelstvem.  

  Je však vůbec otázka, zda město tak zvaný vnitřní silniční okruh nutně potřebuje, když 

v podstatě kopíruje dálniční přivaděč napojený na ulici Žižkovu a Znojemskou. Lze jen 

litovat, že z něho nebyl napojen Pístov a dále ulice Telečská. Největší problém vnitřního 

silničního okruhu je pak překonání hlubokého údolí řeky Jihlávky mezi Sasovem a Rájem, v 

území známém starými Jihlaváky jako  Perkajzl.   Muselo by zde být provedeno velké 

přemostění s nákladem stovek milionů Kč. Neporušená příroda by zde byla nenávratně 

zničena. Osobně mě neoslovuje obklopení Jihlavy nákladnou silniční stavbou s trvalým 

poškozením okolní krajiny a přírody města. Rozhodně proto nebudu souhlasit s vnitřní 

silničním okruhem mezi Znojemskou a Brněnskou. I trasa vnitřního okruhu mezi Źižkovou a  

Znojemskou je rovněž sporná. Hovoří však pro ni částečně napojení oblasti Slunce při 

případném uzavření znojemského mostu i plánovaná  bytová zástavba   v  jižním směru, která 

byla  dubnovým zastupitelstvem již také schválena. 

                                                                                   Ing. Pavel Šlechtický 
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