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Přihlášeno:
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Město Jihlava má k 31. 5. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 585 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci květnu 2009

 Dopravní podnik města Jihlavy 
bude usilovat o evropské peníze na 
pořízení nejméně deseti nových au-
tobusů, které bude pohánět stlačený 
zemní plyn. Myšlenku schválili jih-
lavští radní. 

 Pokud bude projekt dopravního 
podniku úspěšný, nové ekologičtější 
a bezbariérové vozy budou jezdit Jih-
lavou od roku 2012. „Evropské zdroje 
by mohly pokrýt až 40 procent z 61mi-
lionové investice, jeden vůz stojí kolem 
6 milionů korun bez DPH, nákup vo-
zidel by šel z pokladny dopravního 
podniku, nezatíží tedy rozpočet měs-
ta,“ uvedl k záměru primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Projekt schvaluje i komise rady 
města pro životní prostředí. „Poří-
zení autobusů na stlačený zemní plyn 
bude znamenat snížení emisí a prachu, 
motory jsou oproti dieselovým moto-
rům také méně hlučné,“ připomněl 
další výhody radní Vít Prchal.

 Mimo nových ekologičtějších a 
bezbariérových vozidel by Jihlava 
získala i samoobslužnou čerpací sta-
nici na zemní plyn, která by byla v 
areálu dopravního podniku k dispo-
zici i široké veřejnosti. Náklady na 
její vybudování budou asi 16 milio-
nů korun.

 „Autobusy na plyn jsou nejen ekolo-
gičtější, ale při běžných rozdílech cen 
naft y a plynu i ekonomicky výhod-
nější - momentálně se hovoří o úspoře 
1,18 Kč na kilometr. Pokud se zvedne 

Jihlava usiluje o šetrnější autobusy

cena naft y, úspora je ještě vyšší,“ cito-
val z ekonomických pokladů ředitel 
Dopravního podniku města Jihlavy 
Josef Vilím. Investice do těchto au-
tobusů a čerpací stanice by se měla 
vrátit do 15 let.

 Trend vozidel poháněných zem-
ním plynem je nejen v zemích na 
západ od našich hranic silný. Podle 
ředitele Vilíma je motoristům v Ně-
mecku k dispozici 800 plnicích sta-
nic, v Rakousku vyrůstá za rok 40 
nových, stovky autobusů na zemní 
plyn jezdí několika v evropských me-

DOPRA VNÍ podnik města Jihlavy seznamuje veřejnost pravidelně s přehlídkou 
své současné i zamýšlené budoucí techniky.                                FOTO: archiv NJR 

tropolích, v regionu už takový pohon 
využívá například Třebíč, dále Par-
dubice, Znojmo, Most či Plzeň.

 Dopravní podnik města Jihlavy ny-
ní disponuje 29 autobusy, naposledy 
pořizoval nové vozy v roce 2006. V 
letech 2009 až 2011 má nakoupit 23 
nových trolejbusů. 

„Autobusy koupíme, pokud na jejich 
pořízení dostaneme dotaci. Z vlastních 
prostředků na ně nemáme,“ doplnil 
ředitel Vilím s tím, že výsledek bude 
znám v září.

                                                                -lm-

 Stavba cyklostezky z Jihlavy do ra-
kouského Raabsu an der Th aya ofi -
ciálně začala. Za účelem vybudová-
ní stezky vznikl Dobrovolný svazek 
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, ve 
kterém je sdruženo 25 obcí a měst.  

 Za účasti zástupců téměř všech ob-
cí na trase, zástupců významných in-
stitucí a dodavatele stavby proběhlo 
v Jihlavě na Křižíkově ulici symbolic-
ké poklepání na základní kámen. 

 „Jde o dílčí završení mnohaleté sna-
hy propojit největší města Vysočiny 
Jihlavu a Třebíč. Z původně skromné 
myšlenky je dnes nadregionální projekt 
s přesahem do zahraničí. K zahájení 
stavby se dostáváme po mnoha letech 
příprav. Není to poslední počin tohoto 
projektu, zahájení stavby je jeden z do-
sažených cílů,“ uvedl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal a poděkoval zejmé-
na zástupcům jednotlivých obcí na 
trase, kteří se na akci podílejí. 

 V první etapě jde zejména o úpra-

Stavba cyklostezky do Raabsu 

vy neprůjezdných úseků v délce asi 
17 kilometrů, stavební část bude ho-
tová v prosinci, během března 2010 
bude doplněno značení, v dubnu 
2010 by měla být trasa o celkové 
délce 120 kilometrů slavnostně ote-
vřena. 

 Cyklotrasa povede z Jihlavy údo-
lím stejnojmenné řeky do Třebíče, 
dále přes Jaroměřice nad Rokytnou, 
Moravské Budějovice a Jemnici až 
do Raabsu. Celý projekt, včetně ná-
kladů na projekt a stavební dozor, 

má objem asi 70 milionů korun, sta-
vební část z toho tvoří asi 58 milionů 
korun, náklady převážně pokryje do-
tace Evropské unie. 

 Projekt bude pokračovat i v dal-
ších letech, kdy svazek bude usilovat 
o zvýšení komfortu trasy - měly by 
vzniknout nové povrchy v místech, 
která jsou průjezdná, ale mohou být 
pohodlnější. Části cyklostezky by 
měly být upraveny tak, aby je moh-
li používat i vyznavači kolečkových 
bruslí.                                                      -lm-

ZÁKLADNÍ kámen cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs v Křižíkově ulici je důka-
zem toho, že myšlenka propojení Jihlavy s rakouským Raabsem je živá. Za rok by 
se cyklisté měli na této stezce projíždět v celé délce.                       Foto: archiv NJR

 Dětem navštěvujícím ZŠ speciální 
na Březinově ulici v Jihlavě je od mi-
nulého týdne k dispozici nové více- 
účelové hřiště. 

 Sportovní plocha o rozměru 13x22 
metrů bude sloužit  pro potřeby žáků 
speciální školy a jejich volnočasové 
aktivity. Hrací povrch hřiště je z čer-
veného tartanu ve vodopropustném 
provedení na podkladní elastické vo-
dopropustné vrstvě. Hřiště je oplo-
ceno a má uzamykatelnou branku.

 „Hřiště je součástí přístavby základ-
ní školy speciální, která bude dokonče-
na v říjnu 2010, stavba byla zahájena 
loni v prosinci. Cena hřiště je 1,7 mil. 
Kč, celková cena stavby je 48,7 mil. Kč. 
Investorem akce je město Jihlava, 92,5 
procenta uznatelných nákladů je hra-
zeno z prostředků EU,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

 Součástí rozšířené školy bude i tzv. 
praktická škola, ve které žáci budou 
mít možnost pokračovat ve vzdělá-
vání po ukončení docházky v základ-
ní škole. „Jsou to děti se značným a 
často i kombinovaným postižením, pro 
které zatím není po skončení povinné 
školní docházky návaznost. Zůstávají 
doma bez dalšího uplatnění. Pokud se 
jim rodina nemůže plně věnovat, jejich 
rozvoj se zpomaluje,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.                              -lm- 

ZŠ speciální 
má nové hřiště

V ŘÍJNU má být dokončena přístav-
ba ZŠ speciální, která umožní provoz 
praktické školy.      Repro: archiv NJR

Od počátku měsíce července za-
číná i pro město platit tzv. datová 
schránka pro zasílání úřední pošty,  k 
aktivaci schránky by mělo dojít nej-
později do konce října.                  -lm-

Vážení čtenáři, dnes se vám do 
rukou dostávají Noviny jihlavské 
radnice v nové grafi cké podobě a s 
některými novými rubrikami. Věří-
me, že změny přispějí k přehlednos-
ti a zkvalitnění novin.       Redakce


