
JIHLAVA skoncuje s dalším „tankodromem“. Během února začala kompletní revitalizace Srázné ulice v Jihlavě. Projekt řeší prostor od Úvozu ulicí Sráznou nahoru až 
po náměstí Svobody. Více přinášíme na str. 2. Foto: Lubomír Maštera

Celkem 37 milionů z evropských 
fondů, 57 milionů ze základního 
účtu a necelé 4 miliony z ekologic-
kého fondu schválili zastupitelé 
pro investice na svém únorovém 
jednání.

„Ekologický fond je použit na čás-
tečnou úhradu akce Zhotovení pod-
zemních stanovišť kontejnerů na 
odpad, přičemž z rozpočtu na tuto 
akci budou hrazeny jen Staveb-
ní práce (600 tis. Kč). Schválením 
zastupitelé zapojili veškeré volné 
finanční prostředky z Fondu kofi nan-
cování evropských projektů do roz-
počtu města,“ řekl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. 

Mezi největší investice patří revita-
lizace Královského vršku za 13 a půl 
milionu, za dalších šest milionů se 
bude opravovat ulice Jarní. Dalších 
dvanáct milionů je vyčleněno na 
zateplení základní školy Jungman-
nova, stejná částka je pro obnovu a 
technické zhodnocení školních hřišť 
v Jihlavě - 3. etapa.

Další významnou akcí bude opra-

va mostu přes cestu pro pěší v ul. 
Okružní (podchod u hotelu Jihlava) 
za 9,6 milionů korun. 

Most prozatím neprošel žádnou 
zásadní rekonstrukcí. 

Z rozboru jeho stavu vyplynulo, 
že provedení opravy mostu je nut-
né zejména pro velmi nízkou kvali-
ta betonu, silné průsaky hydroizo-
lací a spárami za čely nosníků. 

„Nevyhovující mostní objekt bude 
nahrazen novým mostním objektem. 
Výstavba proběhne po polovinách za 
vyloučeného provozu na jedné polo-
vině s převedením provozu na dru-
hou polovinu. Pohyb chodců a cyk-
listů bude po dobu sedmi měsíců 
opravy mostu v podchodu vyloučen,“ 
přiblížil postup opravy primátor 
Chloupek.

Vzhledem k provedené diagnos-
tice mostu, jeho stavebnímu stavu 
a dopravnímu významu je navrže-
na demolice stávajícího mostu a 
výstavba nového mostu přes pod-
chod pro pěší.

Dalších pět milionů padne na 

dokončení a modernizaci komuni-
kací v ulicích Na Dolech a Hum-
polecká včetně kanalizace, dešťo-
vá kanalizace včetně rekonstrukce 
povrchů v ulicích Školní, Pošumav-
ská a Pávovská si vyžádá sedmimi-
lionovou investici.

Dopravní podnik města Jihla-
vy dostane dalších osm milionů 
na trolejové vedení ul. Jiráskova. 
Finanční prostředky jsou určeny 
na úpravu trakčního vedení sou-
visející se světelnou křižovatkou 
a rozšířením odbočovacího pruhu 
do ulice S.K. Neumanna.

Rekonstrukce části vodovodu v 
příměstské části Sasov má stát dal-
ší čtyři miliony.

Zastupitelé nezapomněli ani na 
základní školy. Schválili příspě-
vek pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 
2,2 milionu na vybavení čtyř nově 
otevřených tříd mateřské školy, dal-
ší příspěvek 2,1 milionu dostane ZŠ 
Seifertova na dokončení oprav šaten.
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Uvolnili 97 milionů na investice
Stále více oblíbená soutěž a kam-

paň Do práce na kole se odehraje i 
letos, v Jihlavě tentokrát ale pod kří-
dly nového pořadatele. Organizáto-
rem bude sdružení SLIBY – CHYBY, 
které jihlavská sportovní veřejnost už 
zná jako pořadatele úspěšného cyk-
listického závodu Jihlavská 24MTB. 

„Sdružení akci připraví ve spolupráci 
s týmem lidí z řad obyvatel města, kte-
rým není cyklodoprava a zdravý život-
ní styl lhostejný. Hlavní partnerem sou-
těže Do práce na kole je město Jihlava. 
Ostatní partnerství jsou v jednání,“ 
uvedl cyklokoordinátor Pavel Šťast-
ný. Loni se do akce zapojilo 215 lidí 
v 62 týmech.

Zájemci o účast v soutěži už nyní 
mohou dávat dohromady své fi rem-
ní týmy, jednat se svými zaměstnava-
teli o formě podpory a hlavně tréno-
vat na květen, kdy kampaň spojená 
se soutěží o zajímavé ceny proběhne. 
Loni bylo hlavní výhrou jízdní kolo, 
další výherci dostávali sportovní 
vybavení, ale i např. kávovary, oděvy 
či vstupenky a poukázky. -tz-

Do práce na kole


