
duben

Fórum Zdravého města

VEŘEJNÁ BESEDA 
KE ZDRAVÍ
OBYVATEL 

A MĚSTA
ve středu 4. dubna od 16.30

v DIODu, Tyršova 12a.
(Více na str. 22).

JEDNÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA
v úterý 17. dubna od 13 hodin

v jednací síni magistrátu.
Přenos je promítán on-line na we-

bu města.

OSLAVY DNE ZEMĚ
ve středu 23. dubna
Masarykovo náměstí 

od 9 do 17 hodin.
(Více na str. 22).

Centrem města se projde 
opět o něco bezpečněji

Město chystá nové chodníky, 
přechody a také novou zastáv-
ku MHD na Havlíčkově ulici. 
V průmyslové zóně se počítá 
i s cyklostezkou od hlavního 
vlakového nádraží.

V rámci projektu Bezpečnost 
dopravy na přechodech pro chodce 
dojde v některých jihlavských loka-
litách k úpravě chodníků, přechodů 
pro chodce i zastávek MHD, a jejich 
osvětlení. Město nyní hledá zhotovi-
tele zakázky, jejíž předpokládaná hod-
nota dosahuje 12 milionů korun.

Konkrétně na vybraných mís-
tech dojde k výstavbě bezbariéro-
vých chodníků podél silnic, úpra-
vě a budování zastávek MHD, nebo 
k úpravám chodníků, které zahrnují 
například doplnění naváděcích prv-
ků nebo snížení jejich hran. Všech-
na místa nemine ani nové osvětlení, 
nebo vegetační úpravy.

Mezi řešené lokality patří napří-
klad ulice Rantířovská až k ulici Za 
Prachárnou, Brtnická k Tylově uli-
ci, E. Rošického k základní škole, 
Havlíčkova ke Kollárově ulici a Na 
Vyhlídce, dále také Sokolovská, a 
to společně s vedlejší Resslerovou 
a Stamicovou ulicí, nebo Pávovská, 
kde by se měl nový chodník objevit 
přímo u Kronospanu.

„Například vznikne nová zastávka 
MHD na Havlíčkově ulici, a to napro-
ti současné zastávce Jiřího z Podě-
brad, v mírném stoupání hned za via-
duktem,“ uvedl náměstek primátora 
pro úsek dopravy a služeb Vratislav 
Výborný.

Na zakázku Město získalo dota-
ci z IROP v hodnotě 7,9 milionu 
korun. Stavební stroje by se měly 
do zmíněných lokalit rozjet v průbě-
hu letošního června a vše opravit do 
konce září.

Okolo průmyslové zóny v Hruš-

kových Dvorech se vybuduje přes 
jeden a půl kilometru chodníků, 
na místě vyrostou i nové zastávky 
MHD, přechody pro chodce, nebo 
nové veřejné osvětlení. V poslední 
etapě se nezapomnělo ani na cyklis-
ty, pro které se zde vybuduje stezka 
od hlavního vlakového nádraží.

Výstavba by se měla dokončit do 
září letošního roku. Město nyní hle-
dá zhotovitele stavby, která se rozdě-
lí do třech částí, od té nejdůležitěj-
ší, což jsou nové chodníky a veřejná 
osvětlení, přes nové zastávky MHD, 
až po vybudování cyklostezky. Ta by 
měla vést skrze průmyslovou zónu 
k hlavnímu vlakovému nádraží.

Předpokládaná hodnota projektu 
dosahuje skoro 23 milionů korun. 
Město na něj získalo dotaci z IROP, 
v hodnotě 13,5 milionu korun.

Více se k opravám chodníků i vozo-
vek vracíme v rozhovoru s náměst-
kem Výborným na str. 27. -tz-

GALAVEČER Sportovec Jihlavska 2017 proběhl ve čtvrtek 22. března v divadelním sále DKO Jihlava. Primátor Rudolf Chloupek (vlevo) na něm předal cenu za celo-
životní přínos pro sport manželům Věře a Miroslavu Paulusovým. Věra Paulusová je dlouhá léta spojena s krasobruslením, Miroslav Paulus zařadil jako ředitel jihlavského 
gymnázia do programu školy obor „gymnázium se sportovní přípravou“.  Foto: Petr Klukan


