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V Jihlavě bylo zahájeno blokové 
čištění místních komunikací. O bliž-
ší informace jsme požádali tiskové-
ho mluvčího Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martina Málka.

„Území města s příměstskými obcemi 
je letos rozděleno do 16 úseků a před-
poklad doby trvání jarního úklidu je 8 
týdnů,“ řekl Málek Pracovníci SMJ 
v počtu 15 lidí budou dle konkrétní 
situace pracovat na jednotlivých úse-
cích na základě rozpisu a to:

- v pracovní době od 7.00 – 15.30 
hodin

- v prodloužených směnách – cca 
do 19.00 hodin

- v sobotu – od 7.00 – 17.00 hodin
- v neděli – od 7.00 – 16.00 hodin
Osádky se v průběhu čištění budou 

střídat na pracovní přestávky tak, aby 
nedocházelo k prodlevě na jednotli-

Blokové čištění místních komunikací
vých úsecích.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl již za-
hájen v termínu před zahájením blo-
kového čištění v závislosti na počasí, 
rovněž tak některé vytipované ko-
munikace budou čištěny v předstihu.

„Na ruční čištění přibereme 33 pra-
covníků (brigádníků), kteří budou za-
jišťovat škrábání a dočišťování chodní-
ků a parkovišť. Splachování chodníků 
bude prováděno individuálně. Zároveň 
při úklidu chodníků a vozovek prove-
deme čištění kanalizačních vpustí,“ ře-
kl Málek.

Po jednotlivých úsecích instalu-
jí SMJ přenosné dopravní značky B 
29 s podtabulkou „čištění města“ a 
vyznačení datumu provádění čiště-
ní. „Dále využijeme přenosné dopravní 
značení IP 25a – zóna zákazu stání 

Kácení probíhá nebo bude probíhat 
v následujících lokalitách: 

1) Ústřední hřbitov
2) Sídliště Kollárova
3) Podél ulice Havlíčkova
4) Náměstí Svobody
5) Helenín

1) Na  Ústředním hřbitově 
v Jihlavě pokračuje II. etapa kácení. 
Loni probíhalo kácení ve skupinách 
č. I – VIII. V období vegetace 2008 
bylo v těchto skupinách provedeno 
ošetření stromů  - 61 stromů ( zdra-
votní řezy, redukční řezy, instalace 
bezpečnostních vazeb. Na podzim 
2008 se na Ústředním hřbitově 
vysázelo celkem 111 stromů.  (83 
jich vysázelo město, 28 – jiný inves-
tor v rámci realizace náhradních 
výsadeb).

Letos se bude kácet ve sku-
pinách č. IX –XVI. Celkem je ke 
kácení označeno 72 stromů. Kácení 
probíhá  jednak v souladu s pro-
jektem péče o stromy v areálu 
Ústředního hřbitova, který byl zpra-
cován v roce 2004 Ing. Jaroslavem 
Kolaříkem a jednak budou pokáce-
ny stromy napadené kůrovcem 

Plánovaná kácení na území města
(především smrky), dále na rozdíl 
od posudku bude pokáceno cca  8 
stromů, u kterých se zdravotní stav 
od roku 2004 výrazně zhoršil (2 
stromy uschly, jeden se výrazně 
naklání, u 4 jsou patrné výrazné 
praskliny tlakových větvení, větví 
nebo kmene).  Káceny budou pouze 
stromy provozně nebezpečné, na-
padené kůrovcem, neperspektivní – 
zdegenerované kmeny, bez terminálu 
nebo stromy odumřelé, některé stro-
my budou odstraněny z pěstebních 
důvodů (rozvolnění skupin). 

Ve vegetačním období se bude 
pokračovat opět v ošetřování 
stromů. Dle fi nančních možností a 
průběhu vegetačního období budou 
na podzim 2009 nebo na jaře 2010 
provedeny další dosadby stromů na 
vhodných místech. 

2) Na sídlišti Kollárova vč. ul. 
Riegrova se provádí pěstební probír-
ka, káceny budou stromy nemocné 
(z velké většiny se jedná o jehličnany 
napadené kůrovcem), provozně 
nebezpečné (prasklé tlakové větve-
ní), dále budou káceny stromy za 
účelem rozvolnění výsadeb, před 
ZŠ budou pokáceny odumírající 

keře tisů, dále se budou odstraňovat 
proschlé a přestárlé keře jalovců. In-
formace o provádění probírky byla 
vylepena do každého vchodu bytové-
ho domu s uvedením telefonických 
kontaktů na pracovníky odd. služeb 
v životním prostředí. Pan ředitel ZŠ 
byl informován telefonicky.

3) ul. Havlíčkova – od železničního 
přejezdu až k mostu přes  řeku Ji-
hlavu po obou stranách. V tom-
to prostoru budou odstraněny 
pařezové a kořenové výmladky, od-
straněny nálety (perspektivní jedin-
ci budou ponecháni), dále bude 
pokácen  jeden havarijní strom, a 
budou pokáceny stromy nepers-
pektivní s několikanásobným tla-
kovým větvením nebo se suchým 
terminálem.  Před vchodem do 
školy bude odstraněný zplanělý 
neudržovaný živý plot (javory, 
jasany..). Tři mladé neperspektivní 
lípy budou již z uvedených důvodů 
pokáceny i v prostoru před Jánským 
kostelíkem.  Dále byla podána žádost 
o pokácení lip okolo školního hřiště. 
V případě povolení budou pokáceny 
lípy ob jednu a po té dosazeny. 

4) Na náměstí Svobody před Ob-

chodní akademií budou pokáceny tři 
exempláře douglasky tisolisté – stav 
stromů je dlouhodobě sledován, u 
dvou stromů jsou patrné trhliny ve 
kmeni, ze kterých jsou patrné výtoky 
mízy, stromy prosychají,  další strom 
má nepřirozeně prohnutý kmen. 
Budou pokáceny z důvodů zajištění 
provozní bezpečnosti. Za pokácené 
stromy bude provedena náhradní 
výsadba.

5) V Heleníně se bude pokračovat 
v další etapě obnovy porostu, která 
byla započata v roce 2007. Bude 
pokáceno 26 smrků a 6 javorů 
mléčů  v jihovýchodní části pozemku 
p.č. 72 a 65 k.ú. Helenín. Smrky bu-
dou pokáceny z důvodů předpokladu 
napadení václavkou sp., javory mají 
špatný zdravotní stav i vitalitu, jedná 
se o zastíněné  prosychající jedin-
ce s přerostlým hlavovým řezem, u 
nichž se projevuje rozpad v oblasti 
kosterního větvení. Na stanovišti 
budou pokud možno ponechány 
perspektivní podrostové dřeviny, 
které budou po pokácení smrků a 
provedení probírky tvořit základ bu-
doucího  smíšeného porostu.       lm-

s dodatkovým textem „Blokové čiště-
ní dne“: a IP 25b – konec zóny záka-
zu stání,“ potvrdil Málek. Dopravní 
značky budou umísťovány na jednot-
livé úseky 7 dní předem. Tam, kde 
budou rozmístěny dopravní značky 
IP 25a, budou do jednotlivých vcho-
dů nalepeny letáčky s vyznačením 
datumu úseku čištění (jedná se pře-
vážně o některé části sídlišť a MPR).

Respektování dopravního znače-
ní jarního úklidu bude kontrolovat 
Městská policie Jihlava. Nedodržo-
vání a porušování dopravního znače-
ní bude pokutováno a případně vy-
užito služby k odtahu. Každoročně 
je  řádově odtaženo přes sto vozidel,  
jejichž majitelé nerespektují doprav-
ní značení.

Uvnitř listu přinášíme detailní plán 
blokového čištění města.               -lm-

Sbory dobrovolných hasičů 
Bedřichov, Heroltice, Pístov 
a Zborná se zúčastnily noční-
ho taktického cvičení, které 
plnilo i formu soutěže. Tu-
to neobvyklou akci pořádaly 
okrsky Jihlava a Karla Vozába 
a zúčastnilo se jí celkem 16 
družstev. 

„Cvičení začalo v sobotních 
odpoledních hodinách ve Vel-
kém Beranově štafetou 6 x 33 
až 90 metrů,“ řekla Lucie Bra-
tršovská z krizového řízení a 
ochrany obyvatelstva magis-
trátu města. 

Noční část se skládala 
z okružní jízdy s deseti stano-
višti, na kterých plnili dobro-
volní hasiči situace, se kterými 
by se mohli setkat při jejich 
nasazení u požáru, povodních, 
záchraně osob z ohroženého 
prostoru, technických zása-

zích, záchraně zvířat a ošetření 
zraněné osoby.

Vítězem se stalo druž-
stvo SDH Hybrálec, druzí 
skončili hasiči z Luk nad Jihla-
vou, třetí příčku obsadili hasiči 
ze Zborné, pátou hasiči z Bed-
řichova, Pístov skončil na 7. 
místě, Heroltice  na 10. místě. 

„Vzhledem k náročnosti celé 
akce, která prověřila jak fyzic-
kou, tak i psychickou připrave-
nost jednotek požární ochrany, 
byli vítězem všichni účastnici 
této akce. Podle ohlasů jednot-
livých účastníků by se takovéto 
taktické cvičení mělo konat kaž-
dý rok, jelikož je zde možnost 
simulovat další nové situace, se 
kterými by se mohly jednotky 
požární ochrany potkat u zása-
hu,“ doplnila Bratršovská.                                      

                                                -lm-

Hasiči prošli cvičením

TAKTICKÉ cvičení ve Velkém Beranově bylo dobrou prověrkou připravenosti sborů dobrovol-
ných hasičů.                                                                                                                     Foto: archív NJR

Od 1. 5. do 10. 5. 2009 bude ome-
zen přístup do informačního systé-
mu na odboru dopravy magistrátu.

V této době bude možné pou-
ze podávat informace a nahlížet do 
systémů, ale nebude možné zadávat 
jakékoli změny, podávat žádosti o 
doklady  nebo vydávat vyhotovené 
doklady.

Nebudou omezeny: 
registr řidičů – přijímání žádostí o 

vydání řidičských a profesních prů-
kazů, včetně výdeje evidence obyva-
tel – přihlašování k trvalému pobytu

Agendy, které budou omezeny:
registr motorových vozidel – při-

hlašování a odhlašování, vyřazování 
z evidence, atd.

cestovní doklady a občanské prů-
kazy – přijímání žádostí i výdej

Nový systém bude v provozu od 
pondělí 11. 5. 2009.                       -lm-

Výluka počítačů


