
STRANA     3 Aktuality NJR - ÚNOR  2013

Kottová: Buková...
(Dokončení ze str. 1)
Pokud vše proběhne dle předpo-

kladů, mohla by být stavba zahájena 
ve 2. pololetí r. 2013. Lhůta realiza-
ce je přibližně 1 rok. 

Další významnou stavbou má 
být dopravní terminál… 

Předpoklad zahájení realizace stav-
by je únor 2013, ukončení je pláno-
váno na leden 2014.

Cílem projektu je zlepšení doprav-
ní obslužnosti krajského města jako 
centra regionu veřejnou dopravou, 
zvýšení komfortu a časových úspor 
pro uživatele nového dopravního 
terminálu, podpora ekologické ve-
řejné dopravy osob s pozitivním do-
padem na životní prostředí a zlep-
šení mobility a rozšíření možnosti 
využívání veřejné hromadné dopra-
vy pro osoby s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace a další znevý-
hodněné skupiny osob.

To zní učeně. Co tedy vznikne?
V rámci projektu bude u stávající-

ho nádraží ŽST Jihlava město vybu-
dován bezbariérově řešený dopravní 
terminál pro přestup mezi vlakovou 
dopravou a MHD, zahrnující vý-
stavbu zastávky (točky) MHD včet-
ně přístřešku pro cestující a objektu 
zázemí pro řidiče MHD.

Dále dojde k vybudování chod-
níků, části smíšené stezky pro pěší 
a cyklisty a ostatních zpevněných 
ploch, komplexní rekonstrukci pří-
jezdové komunikace (ul. Legioná-
řů ke křižovatce s ul. Fritzova), kde 
bude zřízeno světelné signalizační 
zařízení včetně koordinačního ka-
belu na nejbližší stávající světelnou 
křižovatku, a výstavbu veřejného 
osvětlení. 

Součástí projektu bude také vybu-
dování parkoviště pro potřeby do-
pravního terminálu (64 parkovacích 
míst), rekonstrukce a úprava kanali-
zace pro zajištění odvodnění zpev-
něných ploch, vybudování přípojek 
a nezbytné přeložky sítí technické 
infrastruktury (vodovod, plynovod, 
sdělovací kabely a NN) a příprava 
napojení na metropolitní sít. 

V rámci projektu budou také pro-
vedeny související nezbytné terénní 
a sadové úpravy a úprava a dostavba 
opěrné zdi u dopravního terminálu 
a statické zajištění, jejichž realizace 
je nutná pro zajištění terénu nad za-
stávkou MHD.

Celkové náklady projektu jsou 31 
mil. Kč, z toho stavební práce ve výši 
22,6 mil. Kč (včetně DPH, údaj dle 
výsledku VŘ) a náklady na nákup 
pozemků celkem 7,7 mil. Kč. Před-
pokládaná výše dotace ROP činí 16 
mil. Kč. -lm-

Sportovce v tělocvičně v Hluboké 
ulici v Jihlavě tradičně před volba-
mi nahrazují brigádníci a pracovníci 
magistrátu.  

Připravují zde věci potřebné pro 
zdárný průběh voleb v 57 volebních 
okrscích města. Na hromádky shro-
mažďují věci, které musí ve volební 
místnosti být povinně, jako například 
vlajka a znak, označení místnosti či 
náhradní volební lístky, ale také věci, 
které velí přibalit zkušenost z průběhu 
voleb v minulosti. „Samozřejmostí jsou 
psací potřeby, také svítilny pro případ 
výpadku proudu, kalkulačka, hygienické 
potřeby, provázky, lepicí pásky a podobné 
drobnosti,“ uvedl tajemník magistrátu 
města Jihlavy Lubomír Dohnal. 

Pro zdárný průběh voleb musel úřad 
zorganizovat na 460 lidí ve volebních 
komisích, z toho bylo 57 zapisovatelů, 
kterými jsou obvykle pracovníci úřa-
du. Magistrát pro město a okolních 49 
obcí zajišťoval více než 77 tisíc voleb-
ních lístků. Úřad tentokrát vydal 195 
volebních průkazů pro první kolo a 
180 průkazů pro druhé kolo voleb.

Magistrát předem zajišťuje rozvoz 

Volby se připravovaly v tělocvičně

NA HROMÁDKY  se před volbami shromažďují věci, které musí ve volební míst-
nosti být povinně, jako například vlajka a znak, označení místnosti či náhradní 
volební lístky, ale také věci, které velí přibalit zkušenost z průběhu voleb v minu-
losti. Foto: archiv MMJ

volebních uren a plent do volebních 
místností. Zajišťuje také část výpočet-
ní techniky, kterou v každé místnosti 
před začátkem voleb zkontrolují infor-
matici úřadu. Ti musí být po celou do-

bu voleb k dispozici pro řešení případ-
ných potíží. „Už jsme od státu obdrželi 
asi 1,5 milionu korun na pokrytí nákla-
dů spojených s přípravami voleb,“ dopl-
nil tajemník Lubomír Dohnal. -lm-

Rekonstrukce Denního a týden-
ního stacionáře probíhá i v zimě. 
Dodavatel provedl výměnu oken 
ve dvoupodlažní části včetně za-
teplení, vybudoval přístavbu a ná-
stavbu jednopodlažní části včetně 
osazení oken.

Aktuálně probíhají práce na elek-
troinstalacích, zdravotně technic-
kých instalacích a provádí se zednic-
ké práce a vnitřní omítky. Stavbu si 
při kontrolním dni prohlédli členové 
vedení města.

Pro šest desítek klientů stacionáře 
vzniknou nové dílny a učebny, v no-
vých prostorách vznikne například 
výtvarná a textilní dílna, truhlářská 
dílna, logopedická a fyzioterapeutic-
ká poradna nebo „cvičná“ kavárna. 
Dále dojde k rozšíření šaten pro mu-
že, zateplení celé budovy a výměna 
oken sníží náklady na energie. 

Předpokládané stavební náklady 
byly původně téměř 16 milionů ko-
run bez DPH, výběrové řízení sní-
žilo cenu na 12,5 milionu, dosud je 
prostavěno asi 4,8 milionu korun 
bez DPH, dodavatelem je společ-
nost Pozemní stavby Jihlava, spol. s 
r.o. Městu se podařilo získat dotaci z 

Rekonstrukce stacionáře pokračuje

ZIMA nezima, rekonstrukce Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě je v plném 
proudu. Foto: archiv MMJ

ROP Jihovýchod ve výši 85 % způ-
sobilých nákladů na přístavbu, ná-
stavbu a stavební úpravy (zateplení 
a výměna oken) na severozápadní 
část objektu stacionáře. Zateplení 
a výměna oken stávající dvoupod-
lažní části je fi nancováno pouze ze 

zdrojů statutárního města Jihlava.
Rekonstrukce začala červenci 

2012, zpět do opraveného a rozšíře-
ného objektu se budou klienti stě-
hovat během letních prázdnin, sta-
cionář by měl znovu začít fungovat v 
září 2013. -rt-

V březnu se pro veřejnost otevře nový „Zimáček“, ha-
la s umělou ledovou plochou pro veřejnost včetně ama-
térských hokejistů. Těm zatím při absenci druhé ledové 
plochy chyběl dostatečný prostor pro vyžití, to by se teď 
ale mělo změnit. Amatérská soutěž se v Jihlavě hrála před 
více než dvanácti lety.

Stávající Horácký zimní stadion svým vytížením až do-
sud nedával amatérským hokejistům dostatečnou mož-
nost realizace, Jihlavě tak jako jedinému městu v okolí 
zcela chyběla organizovaná soutěž pro ryzí amatérské 
hokejisty. Jihlavská amatérská liga se totiž před více než 

dvanácti lety transformovala v dnešní okresní přebor, 
který se ale při absenci krajské soutěže stal základnou 
pro bývalé hokejisty jihlavských mládežnických celků. 

Nový Zimáček tento letitý handicap ruší – hala totiž 
amatérům poskytne dostatek času pro vyžití. Díky mož-
nosti pronájmu delšího časového úseku ledové plochy v 
průběhu jednoho dne se 16. března odehraje turnaj, kte-
rý dosud v krajském městě chyběl. Sportovci hrající ho-
kej pouze pro zábavu a radost z pohybu se zde mohou 
zúčastnit klání několika týmů, z nichž vzejde první drži-
tel Poháru města Jihlavy.   -lm-

Na Zimáčku bude amatérský hokej

Svařák s ohňostrojem
Sto dvacet litrů svařeného vína by-

lo připraveno pro občany, kteří se 
přišli 1. ledna 2013 podívat na už 
tradiční novoroční ohňostroj na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě. Od páté 
hodiny se při vydávání svařáku stří-
dali všichni členové vedení města, 
o půl šesté přítomné pozdravil pri-
mátor Jaroslav Vymazal a následoval 
komponovaný ohňostroj na skladbu 
Alpha hudebního skladatele Vangeli-
se v režii ohňostrůjce Leo Válka, ro-
dáka z Jihlavy. -rt-


