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Absolutní úbytek:
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Město Jihlava má k 30. 6. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 604 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červnu 2010

Do 6. srpna potrvá uzavírka Jošto-
vy ulice. I zde se rozšiřuje kanalizace.

Nové kontejnery instalovaly Služ-
by města Jihlavy za Snahou. Mají 
tvar zvonu, spodní výsyp, větší ka-
pacitu a vyprazdňují se pomocí hyd-
raulické ruky. Další budou instalová-
ny v Palackého ulici a v podzemním 
stanovišti na Masarykově náměstí.
 -lm-

 Jihlava zvyšuje úroveň zařízení pro starší spoluobča-
ny. Už několik let investuje do postupné modernizace 
objektů Domova pro seniory v Jihlavě - Lesnově.  

 Domy jsou nově zatepleny, mají novou fasádu, uvnitř 
se renovovala bytová jádra, elektroinstalace a voda. Re-
konstrukce se nyní blíží do fi nále, během následujících 
měsíců se budou měnit výtahy a střecha, součástí za-
kázky je i doplnění rehabilitačních pomůcek. Výsledek 
výběrového řízení na dodávku akce, která nese název 
„Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava 
- Lesnov“ schválila Rada města Jihlavy. 

 Výměny a modernizace se dočkají výtahy, které už 
slouží 30 let. „Staré výtahy už neodpovídají současným 
bezpečnostním normám. A budou také větší, výtaho-
vé šachty umožňují navýšit kapacitu výtahu ze tří na pět 

osob,“ popsal plánované úpravy výtahů, bez kterých ne-
může domov fungovat primátor Jaroslav Vymazal. Ke 
stavební části zakázky patří ještě oprava střechy na bu-
dově B. 

 Druhou částí zakázky je dovybavení domova pro se-
niory novými rehabilitačními pomůckami. K těm pat-
ří například tzv. aktivní matrace, které změnami tlaku 
vzduchu v matraci působí příznivě proti vzniku prole-
ženin, dále se  budou pořizovat polohovací křesla, inha-
látory, židle do sprch, bezdrátová signalizace do sprch a 
na toalety a další hygienické a rehabilitační pomůcky.

 Vítězem výběrového řízení je fi rma VSM, spol. s r.o. 
z Jihlavy s nabídkovou cenou cca 4,35 milionu korun. 
Práce v Domově pro seniory v Jihlavě - Lesnově poběží 
od července do listopadu 2010. -lm-

Domov pro seniory v Lesnově
projde další úpravou

 Město Jihlava zahajuje výstavbu 
nového chodníku v části města An-
tonínův Důl, nový chodník povede 
od objektu fi rmy Böhm ke křižovat-
ce do Červeného Kříže.   

 Dokončení stavby je stanoveno na  
31. října 2010. V průběhu stavby lze 
očekávat určitá omezení průchodu v 
dané lokalitě, žádáme proto chodce 
i řidiče o shovívavost a vzájemnou 
ohleduplnost. 

 Při stavbě nového chodníku bu-

Výstavba chodníku dočasně 
omezí průchod

CHODNÍK, ZASTÁVKY MHD a veřejné osvětlení vznikne u silnice do Červe-
ného Kříže.  Foto: Lubomír Maštera

NA BŘEZINKÁCH ROZKOPÁNO. Obchodní středisko na sídlišti Březinova je 
rozkopáno. Důvodem je oprava chodníků a výstavba nové dlažby. Současně jsou 
prováděny rekonstrukce prodejních prostor v prvním patře. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlavští strážníci budou mít nové 
auto. Nahradí osm let starý vůz, kte-
rý má najeto 300 tisíc kilometrů a in-
vestice do jeho údržby je nerentabil-
ní. Nákup schválila městská rada. 

  „Městská policie v Jihlavě má šest 
aut a jeden motocykl. Auta jsou v pro-
vozu každý den průměrně jedenáct 
hodin k hlídkové činnosti v katastru 
města, v průměru mají najeto přes 100 
tisíc kilometrů, nejnovější z nich je uží-
váno 4,5 roku,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. Vybírat se 
bude v kategorii malých vozů v úpra-
vě combi a s dieslovým motorem, 
který je pro provoz městské policie 
vhodnější. -lm-

Nové auto 
městské policii

MOST ČEKÁ REKONSTRUKCE. Silniční most do Pávova, vedoucí přes dálniční 
přivaděč, čeká rekonstrukce. Město zatím na tento most nevyčlenilo fi nance, před-
pokládají se náklady ve výši kolem 25 milionů korun.  Foto: Lubomír Maštera 

dou také vybudovaná nová nástu-
piště do vozidla městské hromadné 
dopravy, podél chodníku bude umís-
těno 22 sloupů veřejného osvětlení. 
Dodavatelem je společnost Skanska, 
která ve výběrovém řízení nabídla 
nejnižší cenu - cca 2,2 milionu korun 
bez DPH. -lm-

Dalších 28 městských bytů nabízí 
město Jihlava k prodeji formou draž-
by. U některých nemovitostí nepro-
daných v první vlně jsou ceny ještě 
sníženy.

Například 70metrový byt 3+1 v 
Horním Kosově nabízí město k pro-
deji za 700 tisíc korun. V této lokali-
tě jsou však ceny bytů trvale nejniž-
ší. Proto je jinde v Jihlavě za stejnou 

cenu dostupný mnohem menší byt: 
vyvolávací cena 35metrového 1+1 na 
Sokolovské ulici v Bedřichově je také 
téměř 700 tisíc korun.

„Ceny jsou určeny na základě znalec-
kého posudku za cenu v místě obvyklou. 
Případné snížení pak doporučí majetko-
vá komise a schválí rada města,“ uvedl 
vedoucí majetkového odboru jihlav-
ského magistrátu Petr Štěpán.  -tz-

Město prodává své byty


