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P. Pospíchal
náměstkem,

R. Chloupek radním

    Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal
(ODS) má nového náměstka. Dosavad-
ní náměstek Martin Hyský (ČSSD) se
po krajských volbách stal uvolněným
radním kraje Vysočina a post na radnici
opustil.
    Na jeho místo byl jihlavskými za-
stupiteli zvolen RNDr. Petr Pospíchal,
dosavadní neuvolněný radní. Z celko-
vého počtu 37 zastupitelů bylo přít-
omno 34 osob, hlasovalo 33 osob, nový
náměstek byl zvolen poměrem 22
hlasů pro, 11 proti.
    Volbou nového náměstka primátora
z řad radních se ovšem nevyřešilo do-
plnění rady do celkového počtu jede-
nácti osob. Novým radním se stal Paed-
Dr. Ing. Rudolf Chloupek, zastupitel
za ČSSD. Z celkového počtu 37 zastu-
pitelů bylo přítomno 34 osob, hlasovalo
34 osob, nový radní byl zvolen pomě-
rem 21 hlasů pro, 13 proti. −lm−

Jihlavská radnice nechala opravit
další ulice Úlehlova, Na Stoupách

    Jihlavská radnice převzala dokon-
čenou rozsáhlou opravu ulic Na Stou-
pách a Úlehlova nedaleko centra měs-
ta. Povrchy, osvětlení, kanalizace a
voda − to vše bylo vyřešeno jednou
velkou opravou.
    "Chyběly tu pevné povrchy a deš�o-
vá kanalizace, každý déš� znamenal
pro obyvatele nepříjemnosti s chůzí a
jízdou blátem, vodou nejen ve sklep-
ních prostorech domů a podobně. Pro-
vedená práce vypadá dobře, věřím,
že zde budou obyvatelé spokojení. By-
ly to poslední ulice v centru bez pev-
ného povrchu," uvedl k provedené
akci primátor Jaroslav Vymazal.
    Radnice problémy ulic vyřešila jed-
nou rozsáhlou opravou. Staré nebo
úplně chybějící povrchy jsou nahra-
zeny novou žulovou dlažbou nebo
minerálním betonem. Prováděla se i
kompletní rekonstrukce starého vo-
dovodu z padesátých let, součástí do-
dávky je také 80 metrů nové deš�ové
kanalizace. Na ulici Na Stoupách je
deset nových sloupů veřejného osvět-
lení.
    Položením minerálního betonu, vy-
tvořením odvodňovacích kanálů (žla-
bů) a nových vsakovacích košů se
řeší problém ve spodní části ulice Na
Stoupách. "Voda při větších srážkách
splachovala ze svahu hlínu, štěrk či
větve, spláchnuté materiály někdy
končily až v nedalekém sportovním
areálu. Pevný povrch, kanály a vsa-
kovací koše by měly tento problém
vyřešit nebo významně omezit," po-
psal nová opatření pracovník odboru
rozvoje města Libor Kouba, který na
investici za úřad dohlížel.
    Zajímavostí jsou bezpečnostní a zá-
roveň okrasné kameny u jednoho z
domů, který stojí přímo proti příkré-

mu svahu ulice Na Stoupách − před
několika lety do domu vjel nákladní
automobil, kamenné prvky dům před
další podobnou nehodou ochrání. Po-
dobné kameny jsou také kolem stro-
mu na "náměstíčku" na Úlehlově uli-
ci. "Počátkem příštího roku bychom
chtěli v tomto prostoru umístit lavičky,
je to příjemné místo vhodné pro od-
počinek, zastavení se," plánuje do-
plnění primátor Vymazal.

    Celkové náklady na opravu ulic Na
Stoupách a Úlehlova jsou 6,6 milionu,
částku v celé výši uhradilo město Ji-
hlava. Dodavatelem vzešlým z výbě-
rového řízení je firma Lubomír Dvo-
řák z Havlíčkova Brodu. Projektovou
část zajistila firma Obchodní projekt
Jihlava, ing. arch. Jiří Vácha. Oprava
probíhala od července do listopadu
tohoto roku. -lm-

POHLED na ulici Úlehlova před a po rekonstrukci. Foto: archiv NJR

K r á t c e
    Na funkci městského zastupite-
le rezignoval Pavel Kalabus
(KSČM). Na jeho místo přišel tři-
cetiletý PhDr. Martin Herzán, kte-
rý je pracuje jako učitel nevido-
mých v Tyflo Vysočina. −lm−
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NÁMĚSTEK pri-
mátora Petr Po-
spíchal.

RADNÍ Rudolf
Chloupek.
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Město ročně investuje do DPS miliony
    Jihlavská radnice oficiálně představila ukončené roz-
sáhlé úpravy na domě s pečovatelskou službou na adrese
Za Prachárnou 4501/1a.
    Dům je nově zateplený, má vyměněná okna, úpravy
proběhly také v interiéru, jsou nově vymalované chodby
(každé podlaží jinou barvou), na chodbách jsou nové
podsvícené vypínače osvětlení, v každém patře jsou nově
zřízeny odpočinkové zóny − místa pro posezení vybavená
ratanovým nábytkem. V domě je 82 bytů a dva nebytové
prostory.
    "Celkové náklady na provedené opravy jsou více než
osm milionů korun, město získalo dotaci 4,6 milionu ko-
run od Státního fondu životního prostředí," uvedl k fi-
nancování akce primátor Jaroslav Vymazal, který si opra-
vený dům prohlédl. Výmalba celého domu přišla na dal-
ších 95 tisíc korun, za výměnu regulačních ventilů armatur
topných těles město zaplatilo 387 tisíc korun, nábytek do
odpočinkových zón stál téměř 30 tisíc korun.
    "Zateplení objektu a výměnu oken provedla firma PSK
GROUP, akce byla zahájena koncem července letošního
roku, oficiálně ukončena je k poslednímu listopadu, do-
dělávají se drobnosti, které nebylo možné provést z důvodu
nepříznivého počasí," doplnil Jiří Benáček, pověřený ve-
dením odboru správy realit, který dohlíží na provoz DPS.
    Zajímavostí objektu jsou na střeše umístěné sluneční
kolektory. Zařízení pořízené v roce 2006 s významnou
státní dotací slouží především na ohřev vody. "Za minulý
rok kolektory vyprodukovaly teplo, které by přišlo asi na
125 tisíc korun. O tyto úhrady na energiích jsou nájemníci
ušetřeni. Další úspory přinese nové zateplení budovy a
vyměněná okna," připomněl kroky ke snížení nákladů
na život v DPS primátor Jaroslav Vymazal.
    Jihlava za posledních deset let na nájmech ve všech

DPS vybrala asi 30 milionů, mnohem větší částkou ale
provoz a opravy těchto zařízení dotuje − za stejné období
to bylo asi 60 milionů korun. Po šest let se nezvýšilo
současné nájemné 18,31 korun/m2/měsíc, od 1. ledna
2009 bude poprvé po tolika letech navýšené nájemné na
33,34 korun/m2/měsíc, respektive na 28,87 korun/
m2/měsíc podle kategorie bytu. Po skončení deregulace
nájemného k 1. lednu 2010 může dosáhnout výše nájem-
ného za jeden čtvereční metr obytné plochy ve městech
o velikosti Jihlavy 60,74 korun.
    Město má celkem devět objektů s pečovatelskou služ-
bou a celkový počet bytových jednotek je 342. −lm−

Zemřel zastupitel

    Ing. Ladislav Urban, člen zastupi-
telstva města za Občanskou demokra-
tickou stranu, dne 24. prosince v dů-
sledku srdečního selhání náhle zem-
řel. Na jeho památku byl na radnici
vyvěšen smuteční prapor. Pozůstalé
rodině kondoloval primátor města Ja-
roslav Vymazal.
    Jeho místo v jihlavském zastupitel-
stvu zaujme další na kandidátce ODS
Robert Ladra. Slib složí na únorovém
zasedání.     −lm−

REKONSTRUKCE DPS Za Prachárnou 4501/1a stála 8 mi-
lionů a na domu je to poznat. Foto: archiv NJR

Ing. Ladislav
Urban


