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Odbor životního prostředí 
magistrátu (OŽP) má v plánu 
příští rok ošetřit na 4 tisíce 
městských stromů.

„Připravujeme řadu akcí. Podle toho, 
jak bude vypadat schválený provoz-
ní rozpočet, budeme vybírat priority,“ 
řekla vedoucí odboru ŽP Katarína 
Ruschková.

Z činností, které jsou naplánovány 
v oblasti péče o zeleň, je třeba zmínit 
zejména pokračování v pěstebních 
probírkách sídlišť, kterým nebyla v 
předchozím období věnována syste-
matická péče - v období vegetačního 
klidu 2011/2012 jsou v plánu násle-
dující lokality: Demlova 1-8, Alšova, 
Kosov, Hamerníkova  - Zborovská, 
U Hřbitova, Na Stoupách, Telečská 
– Skalka. 

„Dále musíme pokračovat v kácení 
dřevin  určených k pokácení v 1. stupni 
naléhavosti dle výstupů inventarizace 
dřevin a pak, samozřejmě, realizovat 
následné dosadby do ploch po provede-
ných probírkách a po ostatních  poká-
cených stromech z výstupů inventari-
zace,“ doplnila Ruschková. 

Z plánovaných akcí půjde o obno-
vu uličního stromořadí  v ulici L. Ja-
náčka (v úseku od ul. 17. listopadu 
po ul. Zborovská), pokračování v 
projektu „Revitalizace městské ze-
leně v Jihlavě“, v jehož rámci bude 
ošetřeno cca 4.000 stromů v Jihlavě. 

OŽP má v kompetenci i odpado-
vé hospodářství a tady je taky plánů 
mnoho. Je naplánována druhá vlna 

dotovaných kompostérů, protože v 
první vlně připravených 500 kom-
postérů už slouží svému účelu a zá-
jem lidí je pořád veliký. 

„Protože řešení bioodpadu považu-
jeme za velmi aktuální problém, při-
pravujeme i vybavení vytipovaných 
zahrádkářských a chatových oblastí 
velkoobjemovými kontejnery, ve zku-
šebních lokalitách umístění stojanů s 
pytlíky na psí exkrementy,“ řekla k té-
to oblasti vedoucí OŽP. 

Protože platí, že výchova nejmladší 
generace je nejlepším prostředkem 
k řešení odpadového hospodářství 
pro budoucnost, plánuje magistrát 
po mateřských školách postupně vy-
bavit i základní školy interiérovými 
koši na třídění odpadu v rámci eko-
logické výchovy, vzdělávání a osvěty. 

„Mnohdy nám totiž právě děti pomá-
hají vychovávat rodiče i prarodiče k to-
mu, aby plnili to, co jim zákon ukládá, 
co ale mnozí z nich z různých důvodů 
dělat nechtějí – třídit odpad,“ vysvětli-
la Ruschková. 

Aby měl OŽP dost prostředků na 
realizaci všeho, co plánuje, musí co 
nejvíc ušetřit na činnostech, které 
dělá. Snaží se proto o optimalizaci 
vykonávaných činností – svoz sepa-
rovaného odpadu je už dnes mno-
hem efektivnější díky systému použí-
vaných čárových kódů, dále by chtěl 
odbor optimalizovat síť kontejnerů 
při mobilních svozech. „Chystáme i 
zavedení svozu košů pomocí čárových 
kódů – i ten bude sloužit k optimaliza-
ci,“ doplnila vedoucí. -lm-

Jihlava ošetří 4.000 stromů

Nevzhledný objekt na návsi v čás-
ti Jihlavy - Herolticích je minulostí. 
Opravenou a rozšířenou budovu, 
která slouží osadnímu výboru, ha-
sičům a všem občanům i při spor-
tovních a menších společenských 
akcích, představili zástupci radnice 
novinářům. Jihlava do objektu in-
vestovala milion korun.

Jihlavská radnice se snaží postup-
ně pokrývat potřeby jednotlivých 
místních částí, kterých má celkem 
čtrnáct. „Heroltice byly poslední 
místní částí Jihlavy, kde zázemí neby-
lo kompletní. Například příprava a 
průběh voleb teď budou jednodušší,“ 
poznamenal k dokončené investici 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Akce v Herolticích zahrnovala pří-
stavbu nového vstupu, sociálního 
zařízení, skladu, dále zateplení, vý-
měnu oken a dveří, venkovní úpravy 
objektu, zdravotně technické insta-
lace a přípojky, vybudování jímky, 
elektrorozvodů a instalaci vnitřního 
umělého osvětlení. 

Celková cena akce je 1.057.322 
korun bez DPH, dodavatelem byla 
stavební fi rma Lubomíra Nerada z 
Telče. 

„Máme záměr omezit průjezd těžké 
techniky a kamionů přes Heroltice a 
potom opravit silnice, které jsou zde ve 
velmi špatném stavu. Dokud nákladní 
dopravu nedostaneme na komunikace 
mimo obec, nemělo by smysl do oprav 
investovat,“ doplnil nejbližší záměr 

VÍCEÚČELOVOU budovu pro občany Heroltic zrekonstruovalo město investicí přesahující milion korun. 
 Foto: Lubomír Maštera

pro zkvalitnění života v Herolticích 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Podobný objekt jako v Herolticích 
se loni podařilo upravit v Pístově. 
„Do budoucna chceme dořešit zázemí 
ve Zborné, kde třeba právě volby pro-
bíhají v pronajatém prostoru a zbroj-
nice v mnoha ohledech nevyhovuje 
potřebám hasičů,“ dodal tajemník 
magistrátu Jihlavy Lubomír Dohnal.
 -lm-

V Herolticích mají víceúčelové centrum

Pracovníci magistrátu Jihlavy pro-
vedli mimořádnou kontrolu dět-
ských sportovišť zaměřenou pře-
devším na ukotvení fotbalových 
branek. Po nedávné tragické události 
na Lounsku vydal pokyn ke kontrole 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který dohlíží na činnost odboru 
správy realit. 

„Při prohlídce jsme nezjistili žádnou 
závadu bránící užívání hřišť. Některé 
branky ale budeme muset přes zimní ob-
dobí z hřišť odstranit a provést na nich 
drobnou údržbu,“ uvedl Aleš Zablou-
dil z odboru správy realit (OSR). 

Jihlavská radnice na tragické ne-
hody způsobené pády nezajištěných 

branek reagovala už na konci ro-
ku 2009, kdy nechala zkontrolovat 
všechna sportoviště ve městě. Ná-
sledně pracovníci OSR ukotvili ne-
bo zlikvidovali několik branek, kte-
ré nebyly bezpečné nebo v dobrém 
technickém stavu. 

„Ačkoliv jsme zkontrolovali všechna 
sportoviště, nevylučujeme, že na území 
města nezůstaly zapomenuté branky 
nebo konstrukce, které mohou být ne-
bezpečné. Pokud o nich někdo ví, stále 
platí naše výzva nás o takových mís-
tech informovat, abychom mohli pře-
dejít případným neštěstím,“ doplnil 
ke kontrole náměstek primátora Petr 
Pospíchal.  -lm-

Jihlavská radnice prověřila 
bezpečnost branek

VŠECHNY branky by na území města měly být zajištěny proti případnému pádu 
a zranění sportovců. Foto: archiv MMJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO prostředí magistrátu pečuje o městskou zeleň.
 Ilustrační foto: archiv JL.


