
STRANA  3 Inzerce / Aktuality ŽN - ČERVEN 2018

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ A OKEN

MICHAL NESVADBA
14.00 hod. VYSTOUPENÍ

TĚŽKEJ POKONDR
 KONCERT15.30 hod.

- prohlídky výrobních prostor firmy
- skákací hrady
- malování na obličej
- ukázka hasičské techniky
- soutěž o 5x LEGO

V rámci dne budete mít také možnost ucházet se v našem mobilním náborovém centru o práci. 
Pokud chcete pracovat ve společnosti s oceněním Zaměstnavatel regionu Kraje Vysočina 2018, 
přijďte za námi v neděli 17. června odpoledne od 13.00 do 17.00.

Možnost parkování  
přímo u vstupu do areálu PKS  
- z ul. Jamská (průmyslová zóna) 

www.pksokna.cz

VSTUPNÉ ZDARMA
ATRAKCE ZDARMA

17. 6. 2018 
13.00 - 17.00

AREÁL SKUPINY FIREM PKS 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
VSTUP Z ULICE JAMSKÁ!

NA MÍSTĚ SOUTĚŽ 

O 5x LEGO

13.00 - 17.00 hod.

z04-skloE

Stavby v sídlištích
Město zainvestuje další uli-

ce v obytném souboru Klafar III. 
Výstavba technické infrastruktury 
ulic K Milířům a Barvířská má dle 
projektu stát přes 61 mil. Kč. Vítěz-
ná � rma ze soutěže města vybuduje 
vodovod, kanalizaci, rozvody energií, 
osvětlení ulic, chodníky a komunika-
ce, a také veřejnou zeleň v nových 
ulicích.

Před zahájením je i II. etapa rekon-
strukce komunikací na Vodojemu. 
Na řadě je ulice Alšova. Čeká ji cel-
ková oprava povrchů a technické 
infrastruktury. Projekt počítá s nákla-
dy 6,5 mil. Kč.  -lko-

Opraví křižovatku 
u hřbitova

Započne rekonstrukce křižovatky 
Novoměstská x Neumannova, kte-
rá je nyní kolizním místem. Rad-
nici se podařilo doladit smlouvu s 
Krajem Vysočina o převodu komu-
nikace Novoměstská (dříve silnice 
1. třídy) pod město. Nabídlo za ni 
silniční úsek obchvatu mezi ulice-
mi Jamská a Brněnská. „Jinými slo-
vy, vyměnili jsme si silnice a vyřešili 
majetkové poměry v jejich okolí,“ říká 
starosta Zdeněk Navrátil.  

Cílem stavby je posílení průjezd-
nosti této křižovatky, včetně vyřeše-
ní bezbariérových přechodů a nava-
zující infrastruktury.

Akce má stát 4,5 mil. Kč, a město 
chystá soutěž na dodavatele. Pro-
tože jde o jednu z klíčových křižo-
vatek ve Žďáře, bude požadovat co 
nejkratší realizaci. „Stavební � rmu 
chceme i zavázat k zajištění co největ-
ší průjezdnosti během stavby. Uklid-
ňuje mě, že se tato křižovatka dá objet 
po novém obchvatu,“ říká Navrátil. 
Hotovo by mělo být do konce srp-
na. Největší přidanou hodnotou 
křižovatky budou odbočovací pru-
hy z Neumannovy směrem do měs-
ta, a ve směru od města na Nové 
Město odbočovací pruh doleva, do 
Neumannovy ulice. Zrychlí provoz 
průběžného pruhu na Nové Město. 

V rámci křižovatky bude vybudo-
ván i dlouhodobě žádaný přechod 
pro chodce naproti hřbitovu. „Ten 
nám chybí hlavně při � ekventovaných 
dnech, jako jsou dušičky,“ uvádí sta-
rosta.  -lko-


