Veřejné jednání
zastupitelstva
Vedení města zve občany Jihlavy na
jednání městského zastupitelstva,
které se koná 12. dubna ve 13.00
hodin ve velké zasedací místnosti
magistrátu.
Průběh jednání bude možno sledovat v živém přenosu na webu města.

Den Země
Zveme občany na oslavy Dne Země ve středu 20. dubna na Masarykovo náměstí.
Program přinášíme na str. 8 NJR.

Josef
Kodet

Dopravní terminál,
parkovací dům

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě se těšil nebývalému zájmu ze strany veřejnosti. A tak se
počátkem března čekalo ráno v teplotě kolem nuly v opravdu pořádně dlouhé frontě a to nikoliv na otevření nového obchoďáku, ale na otevření kostela.
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V rozhovoru s náměstkem primátora Josefem Kodetem se vracíme
k otázkám, které zajímají Jihlavany –
jak postoupila příprava parkovacího
domu a jihlavského dopravního terminálu? Také jsme se zajímali o nové
zkušenosti z přestěhovaného odboru
sociálních věcí na ulici Vrchlického.

Duben ve znamení úklidu

Parkovací dům se stal opět tématem jednání městského zastupitelstva. Co je v tomto směru nového?
Město se zabývá problematikou
parkování zvláště ve středu města již
delší dobu.
Po neúspěšných jednáních s úředníky památkových úřadů, kteří nepřipouští v historickém centru podzemní parkování, bylo rozhodnuto o
stavbě parkovacího domu v docházkové vzdálenosti od centra.
Byly zpracovány studie, které dokázaly, že takový parkovací dům, aby
vyhověl i požadavkům na parkování v
budoucnosti, by měl mít 300-400 parkovacích stání. Bylo také rozhodnuto,
že parkovací dům by měl být klasický
s nájezdovými rampami a o jeho umístění v prostoru parkoviště za Billou.
Provozován má být městem?
Výstavba parkovacího domu byla
připravována pro realizaci formou
koncesního řízení, což ale zastupitelé
na svém zasedání odmítli, a doporučili hledat řešení výstavby parkovacího domu a provozování parkovišť
městskou organizací nebo městem
samotným. (Pokračování na str. 3)

V dubnu se tradičně rozjíždí v Jihlavě několik akcí na úklid města, jde
zejména o blokové čistění ulic a mobilní svoz odpadů (informujeme v jiné části NJR).
Letos podruhé radnice organizuje ještě jednu akci. Zapojí se do ní
na dva a půl tisíce účastníků, z toho největší podíl budou mít žáci
jihlavských základních škol, asi sto
padesát účastníků bude z řad pracovníků magistrátu a městské policie. Akce Čistá Jihlava volně navazuje na aktivitu kraje s názvem
Čistá Vysočina.
Žáci budou uklízet zejména areály
svých škol a okolí. Pracovníci úřadu

a městské policie se 14. dubna odpoledne vypraví do tří předem zvolených lokalit, které potřebují úklid.
Účastníci používají vlastní ochranné
prostředky, akce se účastní ve svém
volném čase a dobrovolně, pytle na
odpad (modré na smíšený odpad
a žluté na plasty) zajišťuje krajský
úřad. Loni úředníci uklízeli v údolí Staré plovárny, v lesoparku Velký
Heulos a na trase hornické stezky,
vozidla Služeb města Jihlavy z odpolední akce svezla 2,06 tuny odpadu,
z toho 100 kilogramů plastů odešlo
k dotřídění na třídicí linku.
Kromě „běžných“ PET lahví, skla
a pneumatik se na sběrných místech

sešly opravdové poklady. Například
na svahu za garážemi u Staré plovárny byly „uskladněny“ desítky použitých filtrů pohonných hmot a olejů,
lahve a plechovky se zbytky maziv a
barev, části karoserií a palubních desek aut, kusy polystyrenu, molitanové matrace či výplně sedaček, nebo
desítky kilogramů lepenky ze střech
garáží.
Ve křoví v okolí plovárny byly
k nalezení další části aut, ale také
části kočárků, bicyklů, elektronika či oloupané kabely, romantičtější zákoutí těchto divokých skládek
skrývala oděvy a různé použité hygienické potřeby.
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Tři stovky stromů do ulic Jihlavy
Během jarních měsíců bude v Jihlavě 310 nových stromů a 660 keřů. Jihlavští radní na nové výsadby uvolnili
2,3 milionu korun z ekologického fondu města. Bude tak
nahrazena léta neudržovaná zeleň, kterou radnice v zimě
nechala odstranit. Sázet se bude nejen v ulicích a sídlištích, ale také v areálech škol a školek.
„Částka za nové stromy a keře se zdá být vysoká. Nicméně
budeme sázet stromy, které mají obvod kmene 16 až 18 centimetrů, jsou to opravdu vzrostlé sazenice, které mají založené
korunky, a jsou tak samozřejmě dražší. V městském prostředí ale mají větší předpoklad pro další úspěšný růst než men-

ší a slabší stromky,“ vysvětlila vedoucí odboru životního
prostředí Katarína Ruschková s dodatkem, že odbor nyní
provádí ráznější a systematickou obnovu zeleně, která dříve ve městě chyběla. Důkazem jsou loni vysazená stromořadí např. v Pavlovově a Hamerníkově ulici.
Ekologický fond města Jihlavy sdružuje prostředky určené právě pro oblast životního prostředí. Kromě peněz
na obnovu zeleně se z ekofondu přispívá na osvětové akce nebo také na dlouhodobý monitoring ovzduší, který
ve městě běží už několik let. Právě za tímto účelem rada
města z fondu nyní uvolnila 300 tisíc korun.
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