
PRO PŘÍZNIVCE dechovek pořádá v době prázdnin město čtvrteční koncerty na Masarykově náměstí. V červenci se před-
stavila veřejnosti i Šumavská osmička z Českých Budějovic. Foto: Lubomír Maštera

Ján Tinka

Tinka: Kritický rok
Letošní rok považuje vedoucí 

odboru dopravy magistrátu Ján 
Tinka za kritický.

Veřejnost asi nejcitlivěji vnímá 
dopravní omezení, vzniklá oprava-
mi tří jihlavských mostů. Jak postu-
pují práce, kdy bude hotovo a jaké 
máte zkušenosti s objížďkami?

Tento rok je pro řidiče nejvíce omezu-
jící. Uzavření tří mostů způsobují vážné 
dopravní problémy a stres při jízdě.

Prvním mostem je most dálniční, 
kvůli kterému je uzavřena místní ko-
munikace mezi Pávovem a Červeným 
křížem. Tento most má být uzavřen 
do 10. 9. 2014. Město s touto opra-
vou nemá nic společného, poněvadž 
je to akce Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Doufejme jenom, že nenastanou 
komplikace a termín bude dodržen.

Oprava, která nejvíce komplikuje do-
pravní situaci, je na Pražském mostě. 
Kvůli ní jsou osazeny dočasné sema-
fory na ul. Jiráskova a Humpolecká, tj. 
zde vede ofi ciální objízdná trasa. 

 (Pokračování na str. 2)

Průlomová dohoda Jihlavy a SVAK 
– kanalizace se může opravit

K významnému okamžiku došlo 
ve vleklém sporu města Jihlavy 
se Svazem vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko. 

Obě strany v červenci podepsaly 
smlouvy, které Jihlavě umožňují za-
hájit rekonstrukce některých částí 
zastaralé kanalizační sítě. 

Konkrétně se Jihlava může pustit 
do dlouho očekávané rekonstrukce 
v ulicích Brněnské a Křižíkově, začít 
může i velký projekt páteřních kana-
lizačních větví. 

Dohoda se týká i připravovaného 
projektu rekonstrukce v ulici Srázná.

Zahájení pro město zásadních re-
konstrukcí dosud blokovala sku-
tečnost, že SVAK ještě rok a půl od 
vystoupení ze svazku Jihlavě nevy-
dal její vodohospodářský majetek. 
Město nemůže investovat do infra-
struktury, kterou nemá v majetku. 
Podepsané dohody investice města 
do kanalizace umožní.

„Podpis těchto dohod je velký úspěch, 
možná větší, než si v tuto chvíli uvědo-
mujeme. Už nás dělilo opravdu jen ně-
kolik dní od toho, aby například pro-
padly dotace asi 100 milionů korun na 
velký vodohospodářský projekt. 

Pokud by se tak stalo, město nejen že 
by přišlo o peníze a nemohlo by dát 
kanalizaci do pořádku, ale zároveň 
by v souladu se zákonem muselo ušlé 

dotace požadovat od těch, kteří by pří-
padnou ztrátu zapříčinili,“ oddychl si 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, 
který problematice kanalizace v po-
sledních měsících věnoval velké úsilí 
a čas. „Řeším to neustále. S problema-
tikou kanalizace jsem v poslední době 
vstával, obědval i usínal,“ poznamenal 
už před časem primátor. 

Připravené rekonstrukce páteřních 
částí kanalizační sítě a projekt v Br-
něnské ulici mohou začít během ně-
kolika týdnů. Podrobnosti o začátku 
rekonstrukce magistrát v nejbližším 
možném termínu zveřejní. Ve Srázné 
by se mohlo začít pracovat odhadem 
na začátku příštího roku. 

V Brněnské a Křižíkově ulici pro-
běhne kompletní rekonstrukce vo-
dovodní a kanalizační sítě, ulice do-
stanou nové povrchy a chodníky, 
součástí je veřejné osvětlení, cena je 
asi 60 milionů korun.

Předmětem velkého projektu s ná-
zvem Snížení znečištění ve vodních 
tocích ze stokové sítě města Jihlavy 
je dostavba 1,57 km nové kanaliza-
ce a rekonstrukce 2,66 km kanali-
zace v Jihlavě. Práce proběhnou na 
několika místech ve městě. Náklady 
budou asi 138 milionů korun, město 
na projekt získalo dotaci ve výši asi 
92 milionů korun. Projekt začne 
ofi ciálně 5. srpna, stavební práce se 

rozjedou v září. Bližší informace vám 
přineseme v příštích NJR.

Záměr revitalizace ve Srázné ulici 
obsahuje vybudování oddělené 
splaškové a dešťové kanalizace, no-
vých povrchů, chodníků, kruhové-
ho objezdu v dolní části (v Úvoze), 
instalaci nového veřejného osvětle-
ní a mobiliáře a úpravu zeleně. 

Výběrové řízení na dodavate-
le zatím neproběhlo, město usilu-
je o dotaci cca 50 milionů korun, 
aktuál ně se pracuje na zpracování 
projektové dokumentace. 

„Po tolika letech slibů a odkládání 
můžeme konečně začít opravovat Br-
něnskou ulici, skoncovat s tím tanko-
dromem, ve Srázné ulici zrovna tak. 

Na nevyhovující kanalizaci se za-
stavily některé projekty, resp. rozvoj 
města. Nebudou to technicky a organi-
začně snadné akce, ale konečně dáme 
to nejhorší v této oblasti do pořádku,“ 
může po dlouhých měsících nesnad-
ných jednání říct primátor Jihlavy.

Nicméně podepsané smlouvy ani 
očekávané opravy kanalizace ještě 
neznamenají konec celého problé-
mu, SVAK městu všechen jeho ma-
jetek ještě nevydal. 

„Ještě nás čeká další práce, ale věřím, 
že už vše bude směřovat k úspěšnému 
konci,“ dodal primátor Jaroslav Vy-
mazal. -tz-

Zveme občany na Vzpomínkové 
setkání na oběti justiční 
vraždy politických vězňů 
50. let minulého století

Neděle 3. srpna 
v 8.30 hod mše svatá v kostele 
sv. Ignáce a 10 hodin setkání 
u památníku v Tyršově ulici.

Zveme příznivce 
dechovky na koncerty 

na Masarykově náměstí
7. 8. 16.00

SAMSONKA 
Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic.

14. 8. 16.00
SEDMIHORKA 

Promenádní koncert chodské de-
chové hudby.

21. 8. 16.00
HUDBA Z MARSU 

REVAJVL
Promenádní koncert dechové 

hudby z Dačic.

28. 8. 16.00
VESELÁ SEDMA

Promenádní koncert dechové 
hudby z Nového Města na Moravě.


