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O zapojení finančních pro-
středků ze základního běžného 
účtu ve výši 18,2 milionů korun 
rozhodli zastupitelé na své dub-
nové schůzi. 

V blízkosti městského nádraží pod 
svahem parku Keťásek se nachá-
zí pozůstatky objektu, jehož část již 
byla zdemolována. Z důvodu bez-
pečnosti zastupitelé uvolnili půl 
milionu korun na zbourání stavby. 
Oprava cestní sítě a opěrných zdí na 
Malém Heulose si vyžádá další mili-
on korun.

Šest milionů si vyžádají opravy sil-
nic Lípová - od ul. Rantířovská po ul. 
Přední, Sokolovská, kde se odloupla 
obrusná vrstva 5 cm asfaltu cca 50 

m2,  Vrchlického - naproti bývalým 
Štefánikovým kasárnám až po odbor 
sociálních věci, a zastávka MHD na 
ul. Okružní u dolní okružní křižovat-
ky směrem k TESCO.

Dalších 40 tisíc je uvolněno na 
komunikaci a vybudování chodníků 
v ul. Hálkova v Heleníně, chodník 
a rekonstrukce komunikace v uli-
ci Hybrálecká má stát půl milionu, 
chodník od ul. Vrchlického po Hor-
ní Kosov a osvětlení přechodů pro 
chodce (30 tisíc). 

Dojde také k rozšíření komunika-
ce ul. Mlýnská za 150 tisíců korun 
a zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů za milion.

Další investice půjdou do oprav na 

Krematorium Jihlava - rekonstruk-
ce vodovodní přípojky a rozvodu 
vody v areálu za asi 2 miliony. Čistír-
na odpadních vod na psinci projde 
rekonstrukcí za 10 tisíc a v Sokolov-
ské ulici se postaví konstrukce pro 
sušení požárních hadic za 250 tisíc.

Městská policie se dočká nákupu 
nových osobních minikamer za 250 
tisíc, zařízení pro nahrávání telefon-
ních hovorů za 400 tisíc, za milion 
korun bude pořízen pasport míst-
ních komunikací II. třídy ve měs-
tě, který bude využíván pro plán 
střednědobých oprav. Více k jedná-
ní zastupitelstva přinášíme na str. 4 
v rozhovoru s náměstkem primátora 
Vratislavem Výborným. -lm-

Mimořádné zastupitelstvo
města Jihlavy

ve čtvrtek 11. května
k Horáckému zimnímu stadionu

průběh jednání bude vysílán
on-line na webu města 

Mahler Jihlava Music Festival
Hudba tisíců

18. 5. - 7. 7. 2017
(Více v kulturním přehledu NJR)

Jihlavská 24 MTB 2017
19. – 21. května

Závod na horských kolech a rocko-
vý koncert

(Více na str. 25)

Květen na náměstí
Květnové oslavy na Masarykově 

náměstí
(Přehled akcí na str. 6.)

Zastupitelé rozdělili 18 milionů na 
investice do chodníků a vozovek

CENU primátora města Jihlavy za přínos pro sport v Jihlavě předal náměstek primátora Radek Popelka Ervínu Fridrichovi (vpravo) při vyhlašování Sportovce Jih-
lavska 2016.  Foto: Petr Klukan


