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Zastupitelé města schválili rozpo-
čet na letošní rok a z toho vyplývají 
i investiční akce, které zbývá dokon-
čit. Zeptali jsme se vedoucí odboru 
rozvoje města Aleny Kott ové na nej-
větší z nich.

Ulice Buková má být největší in-
vesticí. Co vše se bude dělat?

Je vypracovaná dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí. Bu-
doucí stavbu tvoří zejména okružní 
křižovatka na ul. S. K. Neumanna a 
vlastní komunikace ul. Buková o dél-
ce cca 665 m vč. okružní křižovatky. 

Součástí stavby budou chodníky a 
smíšená cyklistická stezka, dešťová 
kanalizace, veřejné osvětlení, úprava 
trakčního trolejového vedení MHD, 
protihluková opatření a terénní a sa-
dové úpravy. 

Jaké jsou termíny?
Dne 14. 2. 2013 proběhne na sta-

vebním úřadě zahájení územního ří-
zení o umístění stavby. Pokud bude 
územní rozhodnutí vydáno a nabu-
de právní moci, budou dokončeny 
další stupně projektové dokumen-
tace a požádáno o vydání stavebních 
povolení. Poté bude následovat ve-
řejná soutěž na zhotovitele staveb-
ních prací. 

A náklady?
Vzhledem k tomu, že zatím není 

dokončena dokumentace pro pro-
vádění stavby, jsou předpokládané 
náklady stavby stanoveny  odbor-
ným odhadem projektanta ve výši 
cca 29,5 mil. Kč vč. DPH. V rozpoč-
tu města je na tuto akci vyčleněna 
částka ve výši 31 mil. Kč.  Defi nitiv-
ní cena stavby bude stanovena až po 
ukončení veřejné soutěže a uzavření 
smlouvy o dílo. 

 (Pokračování na str. 3)

Zveme občany 
do nově otevřeného Sportoviště pro 

lední sporty v Tyršově ulici 
na první veřejné bruslení 

2. a 3. března od 9.00 do 20.00. 
Podrobnosti na www.hcdukla.cz.

A. Kottová: Buková 
a dopravní terminál

Kapacita jihlavských mateřských 
škol se navýšila na historické maxi-
mum, město v lednu ofi ciálně uvedlo 
do provozu rekonstruovanou a rozší-
řenou školku v Resslově ulici. 

„S otevřením této školky je v Jihlavě 
1.666 míst v MŠ, to znamená, že je po-
kryto 92 procent poptávky. Tolik míst 
a takové pokrytí v Jihlavě nikdy neby-
lo,“ uvedl při ofi ciálním zahájení pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Do 
rekonstrukce a dovybavení školky v 
Resslově ulici investovala radnice asi 
37 milionů korun. 

Rekonstrukce mateřské školy spo-
čívala v navýšení kapacity budovy 
ze 75 na 125 míst nástavbou podlaží 
se dvěma třídami. Vyřešen je bezba-
riérový přístup a bezbariérové třídy 
v přízemí, rekonstruovaly se stáva-
jící třídy, schodiště, šatny, kuchyň 
a výdejna stravy, sociální zařízení a 

Jihlava opravila další školku
REKONSTRUKCE mateřské školy Resslova spočívala v navýšení kapacity budovy z 75 na 125 míst nástavbou podlaží se 
dvěma třídami, celkem za 37 milionů korun. Foto: archiv MMJ

Přehled v poslední době provedených rozšíření kapacit MŠ v Jihlavě:

zázemí pro personál. Nechybí nové 
rozvody vody, kanalizace, elektro-
instalace a osvětlení, zabezpečovací 
technika a rekonstruovaná vzducho-
technika. Budova má vyměněná ok-
na, je zateplena, vzniklo únikové po-
žární schodiště a kolem budovy jsou 
opravené chodníky. Rekonstrukce 
začala 1. března 2012. 

„Dalším projektem města je mate-
řinka Březinova 30, která potřebuje 

kompletní rekonstrukci, zároveň rozší-
říme kapacitu ze 75 na 100 dětí. V ro-
ce 2013 ale dostane přednost zateplení 
základní školy a školky v ulici Kolláro-
va. Odhadované náklady jsou 24,5 mi-
lionu korun, na zateplení se podařilo 
získat dotaci,“ uvedl také primátor Ja-
roslav Vymazal a připomněl, že v le-
tošním roce by se měla otevírat sou-
kromá školka v areálu Jihlavských 
Teras s kapacitou 50 míst. -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) vyhodnotily množství sve-
zeného tříděného odpadu za rok 2012 a udělaly také srov-
nání s předchozími roky.

Proti roku 2011 vzrostlo množství v Jihlavě svezeného 
separu. Celkem se jedná o zvýšení o 105 tun separované-
ho odpadu, což je nárůst o 4 %. Pokles množství svezené-
ho papíru se již zastavuje, ale přesto došlo ke snížení o 2 
%, a to dělá 24 tun. 

„Prvním důvodem snížení byly příznivé výkupní suroviny, dí-
ky kterým si někteří občané přivydělávali ve sběrnách. Druhým 
důvodem je šetření ze strany obyvatel, mnozí z nich používají 
papír v domácnostech pro vytápění. Mimo jiné jsme během ro-
ku zaznamenali i vykrádání veřejných kontejnerů, které měli na 
svědomí sběrači papíru,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Plastů meziročně přibylo 78 tun, a to je o 13 % více. Opět 

jsme dosáhli historicky nejvyšší hodnoty svezených plasto-
vých obalů. Nepochybně se v tom odráží větší ochota obča-
nů a podnikatelských subjektů třídit. Tento nárůst si už vy-
žádal provozní opatření, protože jedno popelářské auto se 
věnuje pouze vývozu plastů, a to už pět dní v týdnu. Těchto 
vyvezených 78 tun plastů odpovídá zhruba 40 plným svozo-
vým vozidlům nebo 3.200 ks kontejnerů o obsahu 1.100 l. 

„V oblasti barevného a bílého skla jsme také opět dosáhli re-
kordních čísel. Poprvé bylo bílého skla svezeno více než skla 
směsného. V celkovém součtu jsme svezli 862 tun barevného a 
bílého skla. Nárůst je o 6 % a znamená to historicky nejvyšší 
hodnotu,“ doplnil Málek.

Nyní se aktuálně plast sváží 5 dní v týdnu, papír 4 dny v 
týdnu, barevné sklo 1 den v týdnu a bílé sklo 1 den v týdnu.

 -lm-

Jihlavané mají chuť třídit odpady


