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Cyklostezka R08, která má propojit 
Jihlavu s Pávovem, nabere tříměsíční 
zpoždění. Zhotovitel, který měl stezku 
za 60 milionů korun dokončit do 31. 
května, termín nedodržel a město se s 
ním nyní snaží dohodnout, aby stavbu 
dokončil alespoň do konce srpna.

Problémy provázely stavbu od sa-
mého začátku, kdy se stavební čin-
nost naplno na místo v červnu roz-
běhla až od října. Na jaře pak došlo 
k dalšímu zpoždění na přeložkách 
inženýrských sítí a poté začal zho-
tovitel napadat kvalitu projektové 
dokumentace. Nyní staviteli za ne-
dodržení termínu běží sankce 0,2 
procenta z celkové ceny denně, což 
představuje do konce srpna možnou 
pokutu až 12 milionů korun.

„Po dlouhém jednání rada města 
schválila prodloužení termínu dokon-
čení u některých stavebních objektů 
do konce srpna, ale zhotovitel tento 
dodatek odmítl podepsat. Stavebník 
na stavbě chce pokračovat, ale my bo-
hužel musíme uplatnit smluvní poku-
tu a zároveň se postarat o to, abychom 
neohrozili čerpání dotace 54 milionů 

korun. Musíme zároveň postupovat 
citlivě také proto, abychom neohrozi-
li solventnost dodavatelské firmy vůči 
subdodavatelům, kterými jsou z velké 
části místní podnikatelé,“ přiblížil ak-
tuální situaci náměstek primátorky 
pro rozvoj města Petr Laštovička.

Město podle něj nyní podniká 
všechny zákonné kroky k tomu, aby 
se podařilo najít cestu, jak stavbu 
nejpozději do konce srpna dokončit 
a vyhnout se odstoupení od smlou-
vy a soudnímu sporu.

Cyklostezka usnadní dopravu na 
kolech především pracujícím v prů-
myslové zóně, využití najde nepo-
chybně ale i jako spojnice do oblíbe-
ných míst trávení volného času.

Cyklisté budou moci na novou 
stezku najet v ulici 5. května, dál po-
vede podél železniční tratě na Hav-
líčkův Brod, pod Sokolovskou ulicí 
a přes Pávovskou ulici až do Pávova. 
Součástí stavby je také tzv. tubosider, 
tedy podjezd, který vede pod So-
kolovskou ulicí, a 78 metrů dlouhá 
lávka, která cyklostezku navede na 
Pávovský most. -tz-

Cyklostezka R 08 nabírá 
tříměsíční zpoždění

ZHOTOVITEL nedodržel termín výstavby cyklostezky. Stavba má být dokonče-
na nejpozději do konce srpna. Součástí cyklostezky je také tzv. Tubosider.
 Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava úspěšně 
ukončilo zadávací řízení na zhotovite-
le stavby parkoviště P+R a úpravy kři-
žovatky ulice Žižkova - Rantířovská. 

Zástupci vybraného dodavatele, 
společnosti EUROVIA CS, převzali 
staveniště na začátku června toho-
to roku. Celý projekt za více jak 33 
milionů korun bez DPH by měl být 
dokončen v květnu příštího roku a 
bude rozdělen na dvě etapy.

„V první etapě, jejíž termín dokonče-
ní byl stanoven na konec letošního říj-
na, vznikne parkoviště s celkovou ka-
pacitou 110 parkovacích míst, přilehlá 
zastávka MHD ve směru do města a 
navazující chodník. Ve druhé etapě pak 
vše související s úpravou křižovatky a 
vybudování nového vstupu na hřbi-
tov z předmětného parkoviště,“ uvedl 
náměstek pro oblast rozvoje města 
Jihlavy Petr Laštovička. Vybudování 
parkoviště P+R, navazujících zastá-
vek MHD a související infrastruktu-
ry je spolufinancováno dotací z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu.  

Celý projekt se o rok opozdil kvů-
li kritické ekonomické situaci před-
chozího zhotovitele stavby společ-
nosti PSJ, jež vyústila v insolvenční 
řízení, které stále probíhá. 

„Stavební práce nebyly řádně dokon-
čeny, neboť předchozí zhotovitel stav-
by staveniště opustil,“ dodala vedoucí 
odboru rozvoje města Alena Kotto-
vá.

Nové automaty  
na jízdenky

Zastupitelstvo města na svém červ-
novém zasedání zároveň schválilo 
dotaci 800 tisíc korun pro Dopravní 
podnik města Jihlavy, a to na zakou-
pení a instalaci dvou jízdenkových 
automatů.

„Je povinností statutárního a kraj-
ského města, aby na dopravních ter-
minálech a P+R parkovištích, na která 
chceme směřovat dopravu mimojihlav-
ských, mělo jízdenkový automat,“ zmí-
nil při červnovém zasedání zastu-
pitelstva náměstek Petr Laštovička.
 -tz-

Stavba parkoviště P+R 
a chodníků pokračuje 

ZÁSTUPCI vybraného dodavatele, společnosti EUROVIA CS, převzali staveniš-
tě na začátku června tohoto roku. Celý projekt za více jak 33 milionů korun bez 
DPH by měl být dokončen v květnu příštího roku. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masa-
rykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

zveřejňuje záměry

pronajmout nebytový prostor
v přízemí domu  � Matky Boží 16 
v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 
1240/9 s částí nebytové jednotky 
č. 1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna 
potravin, drogerie a domácích po-
třeb, minimální nájemné po slevě 
95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozici 
webových stránkách statutárního 

města Jihlavy www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 631, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhra-

zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žádostí 
26. 8. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna Prv-
ní telefonní,  energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 112.601 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 43 
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna značko-
vých moravských a francouzských vín, 
minimální nájemné 41.400 Kč za rok

v přízemí domu  ז Demlova 36 
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvojga-
ráži, energetická náročnost budovy dle 
PENB: D, 110 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné za jedno parkovací stá-
ní (19 m2) 6.707 Kč za rok (+ DPH)

v přízemí domu  ז Husova 29 v Jih-
lavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 
3,12 m2, býv. prodejna tapet, energe-
tická náročnost budovy dle PENB: E, 
185 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né po slevě 46.214 Kč za rok

prodat bytové jednotky
č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2.  ז

NP domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1, 
32,70 m2, minimální kupní cena činí 
951.800 Kč

č. 1963/2 v přízemí domu  ז Ma-
hlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
226 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 1.484.100 Kč

č. 185/1 v přízemí domu  ז Tře-
bízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 m2, 
energetická náročnost dle PENB: G, 
315 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena po slevě činí 885.240 Kč

Nabídka bude rozšířena. Bližší 
informace včetně podmínek výbě-

rového řízení jsou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 
– prodej bytů či 565 592 631 – pro-
nájem nebytových prostorů, příp. 

na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit 
nebo výběrové řízení zrušit. Účast-
níci výběrového řízení nemají 
nárok na náhradu nákladů spoje-
ných s účastí ve výběrovém řízení 
ani na úroky ze složené jistiny.

Prodej bytů a pronájem nebytových prostorů


