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Nová zastávka v Popicích

POD KAPLÍ v Popicích je nová zastávky za necelých 500 tisíc. Foto: archiv MMJ
Nová zastávka od srpna zdobí náves pod kapličkou v Popicích. Bezbariérové nástupiště nahradilo stávající
dřevěnou čekárnu. Zastávku postavila
společnost Fortis spol. s. r. o. na základě projektové dokumentace za necelého půl milionu korun.
„Nové nástupiště navazuje na stávají-
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Aktuality

cí kamennou opěrnou zeď pod kaplí a je
provedeno z betonové zámkové dlažby,“
uvedl náměstek primátorky pro oblast
rozvoje města Petr Laštovička.
Na stavbu byla poskytnuta dotace
z Fondu Vysočiny – Obnova venkova
Vysočiny 2019 ve výši 127 tisíc korun
včetně DPH.
-tz-

Opravy jihlavských škol finišují
Největší investice města, jako zřizovatele, spolkly během letních prázdnin
opravy v ZŠ Křížová.
„Jedná se o dva projekty. Prvním je rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně,
kde se začalo 24. 6. a opravy za zhruba
2,5 milionu korun skončí 26. 8.,“ uvedl
náměstek pro rozvoj města Petr Laštovička.
Druhým projektem jsou akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová za
bezmála dva miliony korun, které
začaly rovněž 24. 6. a potrvají nejdéle do 20.9. Město ale předpokládá předání ve zkráceném termínu
dříve.
Zároveň probíhá také rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ Kollárova. Sta-

vební úpravy za 800 tisíc korun se týkají sociálního zařízení, které sloužily
pro mateřskou školu.
Předláždění se dočká chodník u ZŠ
speciální a Praktické školy v Jihlavě na
Březinkách, kde výměna dlažby přijde
město na 130 tisíc korun.
Město nechalo také opravit skleníky
ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova, kde přebroušení a nátěr konstrukce, přesklení
a opravy podlah vyšly magistrát na necelý milion korun.
Opravy se dočkala rovněž areálová
komunikace ZŠ T. G. Masaryka. Do
výměny podkladu a povrchu komunikace mezi školou a hřištěm město investovalo 1,5 milionu korun. Všechny
opravy se obejdou bez posunu začátku
školního roku.
-tz-

Letní jízdní řády trolejbusů
budou platit až do 13. září
Letní jízdní řád na trolejbusových
linkách A, B, C, D a F bude platit
až do 13. září 2019. Letní provoz se
o dva týdny prodlouží z provozních
důvodů, jak uvedl výkonný ředitel
Dopravního podniku Jihlava Radim
Rovner.
„Ranní trolejbusové linky, které sváží

děti do základních a středních škol, budou po celou dobu mimořádného provozu posíleny dalšími vozy. Školáci se
tedy při cestě do školy nemusí tlačit do
prvních vozů, hned za nimi totiž bude
stát ještě jeden trolejbus, který pojede
po stejné trase,“ doplnil Radim Rovner.
-tz-

ZŠ KŘÍŽOVÁ se dočkala opravy za zhruba 2,5 milionu korun a skončila 26. srpna.
Foto: archiv MMJ

Průměrné roční množství
směsného odpadu
za dvě osoby
na skládce v Henčově.

Planeta není naše.
Odpad ohrožuje Zemi.
Sniž jeho množství.
Nakupuj jinak.
jihlava.cz/bezodpadu

Změň to. Změň se.

