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Magistrát města obdržel devět ná-
vrhů na lávku přes údolí mezi cent-
rem města a Březinkami - největším 
sídlištěm města. Autory návrhů jsou 
studenti katedry architektury v Brně, 
nejde o konečná řešení, ale ideové 
studie. 

„Katedru architektury jsme oslovi-
li z popudu vedení města i veřejnosti. 
Smyslem projektu je jednak podpora 
nemotorové dopravy a jednak ožive-
ní samotného středu města. Studenty 
jsme nelimitovali, nemuseli brát ohled 
na stanoviska památkové péče, život-
ního prostředí či na majetkové vzta-
hy. Šlo hlavně o samotnou myšlenku 
zpracování lávky,“ řekl novinářům při 
představení návrhů vedoucí odboru 
územního plánování magistrátu To-
máš Lakomý. 

Většina návrhů počítá s tím, že láv-
ka bude vycházet z okolí Hrádečku, 
na centrum se napojuje v blízkosti 
kostela Povýšení sv. Kříže nebo ma-
gistrátu. Navrhované délky jsou asi 

Studenti navrhovali lávku přes Heulos

Téměř dva metry dlouhý je origi-
nál nové malované mapy centra Jih-
lavy, který je podkladem pro budou-
cí propagační materiál města. „Mapa 
bude přenesena na formát A3, z druhé 
strany budou vícejazyčné informace o 
Jihlavě. Mapa bude k dispozici napří-
klad na informačních centrech,“ řekl 
Jaroslav Vymazal. Autorem propra-
cované malby, která detailně zachy-
cuje historické centrum města, zo-
ologickou zahradu a letní amfi teátr 
v parku Heulos, je Miroslav Řídký 

Nová malovaná mapa centra Jihlavy
z Třebíče.

Nový propagační materiál s nama-
lovaným městem bude vytištěn v po-
čtu pěti tisíc výtisků. Tisk nové mapy 
bude zajištěn z prostředků projektu 
Turisté, vítejte v Jihlavě, většinu pe-
něz tvoří evropské dotace. „Malova-
ná mapa je pouze střípek ve velké pro-
pagační kampani Jihlavy, na kterou se 
podařilo městu získat dotaci asi 14,5 
milionu korun,“ dodal primátor Vy-
mazal.                                                   -lm- PODKLAD nové malované mapy Jihlavy měří skoro dva metry.
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Služby města Jihlavy (SMJ) zahájí od 4. dubna 
2009 do 30. května 2009 mobilní sběr železa, ob-
jemného a nebezpečného odpadu a odpadu ze ze-
leně. O víkendech v měsících dubnu a květnu tak 
proběhne opět na území Jihlavy pravidelný svoz 
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. 

Bude probíhat o sobotách a kontejnery budou 
umístěny na 54 stanovištích v ulicích města Jihla-
vy. „Soboty jsou opět zvoleny záměrně, neboť většina 
občanů má pracovní volno a bude tak větší prostor 
pro odevzdání odpadu. Obyvatelé Jihlavy tak budou 
moci zdarma odložit odpady, které již doma nepotře-
bují,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

Na vybraných místech bude po dobu sběru 

umístěný kontejner na objemný odpad a žele-
zo, občané budou moci také odložit do přistave-
ných zvláštních kontejnerů odpad ze zeleně. U 
kontejnerů bude odborný dohled, zajišťovaný 
pracovníky SMJ. Na tyto stanoviště dále v předem 
stanovený čas přijedou vozidla s kontejnery na 
přepravu nebezpečných odpadů a zpětně odebíra-
ných elektrozařízení.

Podrobný rozpis termínů a stanovišť je uveden 
uvnitř NJR a také na internetových stránkách 
SMJ. Více informací občanům rádi poskytnou 
pracovníci SMJ na telefonním čísle 567 553 111.

Dle vyjádření magistrátu města Jihlavy bude 
zřejmě jarní mobilní svoz odpadů jediný. Podzim-

ní sběr odpadů z ekonomických důvodů asi ne-
proběhne.Během celého roku mohou také občané 
města Jihlavy zdarma ukládat odpady do sběrného 
dvora v areálu SMJ.

Množství vysbíraného odpadu při jarních a 
podzimních svozech v uplynulých letech podle 
statistiky stále narůstá:

2004 – 384,20 t objemného odpadu
2005 – 412,09 t objemného odpadu
2006 – 423,13 t objemného odpadu
2007 – 513,29 t objemného odpadu
2008 – 531,27 t objemného odpadu 

                                                                                               -lm-
 

Obsah sběru se každoročně navyšuje

200 až 250 metrů, chodci by se po-
hybovali ve výšce asi 40 metrů. Ná-
vrhy s doprovodnými texty a zákresy 
bylo možné vidět ve vchodu do his-
torické radnice (z Masarykova ná-
městí).

O stavbě lávky se diskutuje už 
mnoho let, byla součástí projektu vý-
stavby sídliště Březinky, nikdy na ni 
ale nedošlo. „Jde o velmi inspirativní 
návrhy, od kterých se můžeme do bu-
doucna odrazit. Aktuálně stavba lávky 
přes Heulos není v programovém pro-
hlášení rady, ale není vyloučeno, že by 
mohla být v tom příštím,“ komentoval 
návrhy primátor Jaroslav Vymazal. 

„V případě lávky přes Heulos, ať už 
bude řešení jakékoliv, zřejmě vždy pů-
jde o desítky milionů korun. A bude 
nutné řešit nejen například stanoviska 
památkářů, ale i pozemkové vztahy,“ 
upozornil na některá úskalí případné 
stavby lávky primátor Jaroslav Vyma-
zal.                                                        -lm-

NÁVRH LÁVKY od Jany Šeré.

NÁVRH LÁVKY od Martiny Bařinové.

NÁVRH LÁVKY od Kateřiny Špidlové.


