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Okolí Hellerova (Panské-
ho) rybníka na Dolině se pro-
mění. Po terénních úpravách 
a ošetření  zeleně zde město  
nainstaluje  lavičky, vybudu-
je hřiště na malou kopanou, 
hřiště na volejbal a košíkovou 
a také dětské hřiště s hracími 
prvky. K hřišti povede i nový 
chodník s veřejným osvětle-
ním a několika odpočívkami. 

„Nové rychle se rozrůstající 
sídliště potřebuje i místo pro 
vycházky a odpočinek. 0byva-
telé Doliny jsou zvyklí k tomu-
to rybníku chodit, ale jeho oko-
lí dlouhodobě volá po úpravě,“ 
řekl k projektu, který by měl 
být hotový  v listopadu letošního roku, první ná-
městek primátora Radek Vovsík. Projekt ještě za-
hrnuje doplnění veřejného osvětlení a chodníku 
na Halasově ulici. 

Vybudování areálu pro sportovní a volnočaso-
vé aktivity u Hellerova rybníka vyjde asi na 13,5 

Hellerův rybník místem pro oddych

milionu korun, město na projekt získalo dota-
ci z EU ve výši  11,3 milionu korun, 2,2 milonu 
korun pak půjde z rozpočtu města. „Věřím, že se 
okolí Hellerova rybníka stane vyhledávaným mís-
tem pro relaxaci i sportovní vyžití nejen obyvatel z 
blízkého okolí,“ dodal Vovsík.                              -lm-

Prostor nad jihlavským tunelem 
se postupně promění v park s hřiš-
těm na volejbal a košíkovou, vodní 
plochou a novou zelení, park bu-
de protínat cyklostezka.  Součástí 
parku bude rovněž pěkně vybave-
né dětské hřiště. 

„Už nyní lidé tento prostor vy-
hledávají, tráví zde volný čas, pro 
nejmenší je zde i dětský koutek. Do-
budování parku prostor doplní a 
zpříjemní,“ uvedl první náměstek 
primátora Radek Vovsík. Radnice 
upustila od někdejšího záměru, 
aby součástí parku bylo i stanoviš-
tě pro cirkusy. Vyšla tak vstříc ne-
souhlasným stanoviskům obyvatel 
domů v okolí,  kteří se obávali hlu-
ku a zápachu.

Celkové náklady na vybudování 
nového parku činí 10,1 milionu 
korun, přičemž 9,3 milionu ko-
run bude uhrazeno z dotace EU a 
800 tisíc korun půjde z rozpočtu 
města. Nový park by neměl ovliv-
nit případnou dostavbu druhého 
tubusu tunelu silnice I/38. „Vy-
budování druhého tunelu v nejbliž-
ších letech nepřipadá v úvahu. Ale i 
pro případné dobudování tunelu by 
park neměl být překážkou,“ doplnil 
náměstek Vovsík. Park nad tune-
lem bude veřejnosti k dispozici do 
konce roku 2009.                        -lm- 

Nad tunelem bude park

Jihlava uspěla v projektech na 
odbahnění rybníků a získala do-
taci přesahující 10 milionů korun. 
Město přidá 1,5 milionu korun.

Na svém prvním letošním zase-
dání projednal Řídící výbor Ope-
račního Programu Životní Pro-
středí žádosti o podporu projektů 
v oblasti zlepšování stavu příro-
dy a krajiny. Město Jihlava bylo 
úspěšné ve třech podaných žádos-
tech, které byly předloženy. Jedná 
se o projekty „Zvyšování retenční 
schopnosti krajiny“ - rybníky Bo-
rovinka, Maškův a Za prádelnou. 

Celkové náklady akcí jsou schvá-
lené ve výši 11.775.218 Kč, z če-
hož dotace je poskytnuta ve výši 
10.260.463 Kč, spoluúčast města 
činí 1.514.755 Kč. 

Jedná se o odbahnění těchto ryb-
níků a o potřebnou rekonstrukci 
(opevnění hráze, zřízení požeráku,  
bezpečnostního přelivu a výpust-
ného zařízení). Jihlava má zpraco-
vanou projektovou dokumentaci 
a připravuje výběrové řízení na 
zhotovitele. Zahájení realizace je 
plánovano v druhém čtvrtletí le-
tošního roku.                               -lm-

Jihlava získala peníze 
na odbahnění tří rybníků

Veřejnosti volně přístup-
ná expozice o lesích a les-
ním hospodářství proběhne 
v rámci akce „Týden lesů“ 
ve dnech 11. 5.  až 15. 5.  
v prostorách jihlavské radni-
ce – hala vedle MIC. Mimo 
řady informačních materi-
álů o lesích a hospodaření 
v nich se návštěvníci sezná-
mí s kalendářem prací v le-
se, ochranou lesa, funkcemi 
lesa, právy a povinnostmi 
návštěvníků lesa, „prosbou 
lesa“ a dalšími informacemi 
o našich lesích.                 -lm-

Výstava 
Týden lesů


