
K r á t c e
    Na Okružní došlo k trvalé do-
pravní úpravě − dopravního ome-
zení na místní komunikaci ul.
Okružní v Jihlavě. V celém úseku
ulice bylo umístěné dopravní zna-
čení zákaz vjezdu nákladních au-
tomobilů.

    Městská rada schválila změny
režimu parkování na Masaryko-
vě náměstí. Mimo jiné se zpro-
vozní placené stání před Ba�ou,
vozy před ulicí Matky Boží bu-
dou moci otáčet, do pěší zóny
se zkrátí doba vjezdu do 9 hodin,
zákaz stání před ZUŠ se změní
na zákaz zastavení, na spodní
straně náměstí bude jednosměr-
ka ze Znojemské na starou
Brněnskou ulici. -lm-

Veřejná aukce
    Dne 19.11.2008 od 16,00 hodin se
v prostorách gotického sálu jihlavské
radnice uskuteční veřejná aukce
uměleckých děl. Od 3.listopadu je
možnost prohlédnout si dražená díla
na bráně Matky Boží v Jihlavě nebo
na www.jihlava.cz.
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Úroveň městské hromadné
dopravy v Jihlavě se zvyšuje

    Magistrát města Jihlavy zopakoval
akci nazvanou revizor naruby, tedy
kontrolu kvality cestování ve vozech
městské hromadné dopravy.
    Revizor po celkem 335 jízdách au-
tobusy i trolejbusy na všech linkách
konstatoval, že se úroveň dopravy v
MHD a počínání řidičů zlepšilo. Po-
rovnával výsledky stejné akce, která
proběhla poprvé před rokem a půl.
    "Výsledek je výrazně lepší než při
první kontrole. Revizor zaznamenal
především lepší čistotu ve vozech. Po-
kud jde o stížnosti na případné ne-
vhodné chování řidičů, kontrola ani

jednou nezaznamenala negativní re-
akci cestujících," řekl ke kontrolní akci
první náměstek primátora Radek Vov-
sík.
    Mezi nedostatky se objevilo občas-
né kouření řidiče při jízdě, zastavování
daleko od chodníku, nebo cestující
přítomní za jízdy v kabině řidiče. "Při-
kládáme to volnějšímu letnímu reži-
mu," komentoval nedostatky náměs-
tek Vovsík s tím, že výsledky kontroly
obdrželo vedení dopravního podniku.
Kontrola se v budoucnu může opako-
vat. −lm, rt−

VOZY MHD jsou čistější a řidiči slušnější − konstatovala to kontrola magistrátu.
Foto: archiv NJR

Výsledky voleb
do krajského
zastupitelstva

    Na Vysočině skončily volby do
krajského zastupitelstva následovně:
    − ČSSD 39,9 %
    − ODS 21 %
    − KSČM 15,7 %
    − KDU−ČSL 10,8 %.
    Znamená to, že ČSSD bude mít v
45členném zastupitelstvu 21 křesel,
ODS 11 křesel, KSČM 8 křesel a
KDU−ČSL 5 přesel. Výsledky jednání
o koalicích nebyly v době uzávěrky
NJR známy. −lm−
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CELKEM šest nových hřiš� bude k vidění v Jihlavě do konce roku.
Foto: archiv NJR
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Další dvě dětská hřiště jsou otevřena
    Jihlava pokračuje v otevírání slíbe-
ných dětských hřiš�. Po otevření hřiště
v sídlišti Březinky jsou od poloviny
října dětem nově k dispozici hřiště v
Antonínově Dole (místní část Jihlavy)
v těsném sousedství mateřské školy a
na Polní ulici (lokalita Slunce) v Ji-
hlavě.

    "Jihlava letos otevře šest nových dět-
ských hřiš�, celkové náklady jsou ne-
celých pět milionů korun. Dalších
sedm hřiš� bychom rádi nechali posta-
vit i příští rok, závisí to ale na schvá-
lení rozpočtu," uvedl primátor Jihlavy
Jaroslav Vymazal.
    Po celé Jihlavě bylo donedávna 120

dětských hřiš� v různém technickém
stavu, jejich počet začal úřad regulo-
vat, hřiště ve špatném stavu nebo bez
využití postupně ruší. "Zastáváme ná-
zor, že je lepší mít menší počet kvalit-
ních a využívaných hřiš�, než mnoho
zanedbaných hřiš�," dodal primátorův
náměstek Radek Vovsík.
    "Nově budovaná hřiště vyhovují
současným předpisům, herní prvky
mají atestace a každé hřiště bude dva-
krát za rok kontrolované certifikova-
nou firmou," uvedl Jiří Benáček po-
věřený vedením odboru správy realit.
Odbor se snaží pro každé hřiště najít
správce, nejlépe bydlícího nedaleko
hřiště.
    "Úkolem správců není trvalý do-
hled, jde o namátkové kontroly, zda
hřiště není poničené nebo znečištěné,
případně správce ráno hřiště odemkne
a večer opět uzavře. Může to být zají-
mavé například pro maminky na ma-
teřské dovolené nebo důchodce," do-
plnil Jiří Benáček.
    Další tři nová hřiště by měla být v
nejbližších týdnech otevřena na Šte-
fánikově náměstí, na Královském
vršku a na ulici Evžena Rošického.

−lm, rt−

Jihlava umí získávat peníze z EU,
do města "přiteče" půl miliardy

    Jihlava si může blahopřát v úspěš-
nosti získávání evropských dotací.
Krajské město Vysočiny uspělo téměř
se všemi projekty, na které žádalo o
peníze, do města v následujících letech
připluje na půl miliardy korun.
    Jihlavě se podařilo získat skoro 39,5
milionu korun na Park Gustava Ma-
hlera, úspěšná byla i se žádostí na
revitalizaci části parku Malý Heulos,
dotace dosahuje 67,5 milionu korun.

    Dalších skoro 49 milionů korun
město získalo na přístavbu ZŠ speci-
ální na Březinkách. "Pro Jihlavu to
jsou velmi vítané a potřebné peníze,
které bychom z vlastních zdrojů uvol-
ňovali nesnadno. Krok po kroku bu-
deme moci zvyšovat úroveň života v
našem městě," uvedl k čerpání evrop-
ských peněz primátor Jihlavy Jaroslav
Vymazal.
    Velmi znatelně se evropské peníze

projeví také na kvalitě městské hro-
madné dopravy. Dopravní podnik
města Jihlavy totiž získal téměř 212
milionů korun na obnovu vozového
parku.
    "Dopravní podnik vymění 23 trolej-
busů, v roce 2011 budou všechny bez-
bariérové. Na to navazují postupné
bezbariérové úpravy zastávek," zmínil
Jaroslav Vymazal. Dalších 15 milionů
získala Jihlava ve dvou projektech na
podporu aktivit souvisejících s památ-
kou Gustava Mahlera a na podporu
turistického ruchu.
    V jediném projektu Jihlava úspěšná
nebyla. Jde o vybudování zázemí pro
jednotku dobrovolných hasičů v části
města Bedřichov.
    Jihlava je členem svazku obcí, které
se spojily za účelem vybudování cy-
klotrasy z Jihlavy přes Třebíč do ra-
kouského města Raabs. Svazek získal
dotaci ve výši 70 milionů korun, stezka
by měla být připravena v jarních mě-
sících roku 2010. -lm-
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