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Jednotlivé úseky při blokovém čištění města budou osm dní předem označeny cedulemi s vyznačenými termíny, kdy na nich čištění proběhne. Foto: Jakub Koumar

Pracovníci služeb města Jihlavy se 
na pokyn vedení města pustili do 
úklidu centra a frekventovaných ulic 
již během února. 

Blokové čištění Jihlavy však začalo 
až 25. března a potrvá do 31. května 
– pod bedlivým dohledem náměstka 
pro oblast rozvoje města Petra Lašto-
vičky.

Jihlava bude při blokovém čištění 
rozdělena do sedmi úseků, Masary-
kovo náměstí a přilehlé ulice budou 
čištěny v sobotu 6. a v neděli 7. dub-
na, kvůli nižšímu provozu na komu-
nikacích. 

Jednotlivé úseky budou osm dní 
předem označeny cedulemi s vyzna-
čenými termíny, kdy na nich čištění 
proběhne.

Úklid města jako každý rok zajistí 
pracovníci Služeb města Jihlavy. 

Ti budou letos svou práci koordi-

novat společně s pracovníky Správy 
městských lesů, kteří mají na starost 
údržbu zelených ploch. 

„osobně chci kontrolovat výsledky 
jejich práce. Zejména na sídlištích, kde 
různá zákoutí s ještě podzimním lis-
tím a navátými odpadky kazí celkový 
dojem z výsledků nákladného blokové-
ho čištění,“ vyjádřil Petr Laštovička.

Pokud řidiči zapomenou svá 
vozidla v den úklidu na označe-
ných ulicích, budou muset počítat 
s tím, že překážející vozidlo bude 
odtaženo. 

Více informací a podrobnou mapu 
ulic s jednotlivými termíny pro dané 
úseky blokového čištění naleznete 
na webu města jihlava.cz.

Spolupráce města i obyvatel
Do jarního úklidu krajské Jihlavy 

se mohou zapojit i její obyvatelé, a 

to například pomocí webové aplika-
ce, která slouží pro hlášení závad, 
výskytu černých skládek a dalších 
nedostatků ve městě. 

Aplikaci lze najít na adrese zavady.
jihlava.cz.

„Čistota města je jeho vizitkou a 
podněty občanů jsou důležité pro 
včasné odstranění nedostatků. Chci 
být garantem čistého města a to nejen 
v době jarního úklidu, ale po celý rok. 

Zároveň ale doufám, že to má kaž-
dý jako já, tedy že pytlík, papírek 
nebo plastovou lahev raději zvednou 
a vyhodí. 

Pokud se ovšem nepořádek na někte-
rých místech objevuje opakovaně nebo 
jsou známá místa, na která se při úkli-
du zapomíná, budeme rádi za podně-
ty občanů prostřednictvím zmíněné 
aplikace,“ doplnil Petr Laštovička.
 -tz-

Začíná jarní čištění města
ZastUPitElstvo města

v úterý 16. dubna 2019 
od 13 hodin

Statutní město Jihlava Vás zve  
na  

zasedání Zastupitelstva města Jihlavy  
do jednací síně přízemí jihlavské 

radnice. 
Zasedání lze sledovat také  

online na webových stránkách města 
www.jihlava.cz

DEn ZEmě

v úterý 23. dubna 2019

Masarykovo náměstí
Přijďte zjistit, jak ulehčit zemi  

od odpadu a jak žít ekologicky. 
 (více na straně 29)


