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Vedení města zve na
předání Ceny města Jihlavy

na 24. 6. ve 13.30 
v gotické síni magistrátu.

Tradiční kulturní událost
HAVÍŘENÍ 2011

je připraveno na 24 až 26. června.
Více k programu uvnitř NJR.

Primátor města zve
Setkání s občany k 
dopravní tematice.

Setkání proběhne v úterý 
7. 6. v 18.00 hodin v kině Dukla. 

S VELKÝM úspěchem se setkala dvoudenní oslava Mezinárodního roku lesů na Masarykově náměstí v Jihlavě. Magistrát 
zde se svými partnery připravil atraktivní program z prostředí lesního hospodářství a života v přírodě vůbec. Stovky dětí 
nejvíce obdivovaly koně, se kterými lesníci předváděli přibližování dřeva, celý den stál hlouček malých zvědavců kolem kádě 
s rybami a raky, velký zájem byl také o liščí mládě a dravce. Celkem na náměstí vzniklo dvacet stanovišť, u kterých se nejen 
děti mohly seznámit s životem a hospodařením v lese.  Foto: Lubomír Maštera

Jihlava hodlá pokračovat v úpra-
vách lesoparku Heulos. Loni byla 
uvedena do života první etapa, při 
které město opravilo letní kino a je-
ho okolí, vybudovalo dětské hřiště 
a otevřelo koryto Jihlávky, která zde 
protékala potrubím. 

Radní města Jihlavy diskutovali 
nad studií další etapy úprav. Na areál 
letního kina a dětského hřiště naváže 
upravená zelená plocha pro cirkusy a 
další aktivity. Při cestě k letnímu ki-
nu budou odstavná místa pro auta 
z dlaždic, podél řeky bude prodlou-
žena stezka pro pěší a cyklisty, která 
přejde lehkým mostkem přes řeku 
a povede dál k hale SK a spojí tak s 
centrem města spodní část sídliště 
Březinky. 

„Se stávajícím atletickým areálem 
bude sousedit plocha pro hod diskem a 
kladivem, který stadionu dosud chybí. 
Stará nevyhovující budova na stadionu 
zmizí, nahradí ji parkoviště pro třicet 
aut a dva autobusy. Parkování zde chy-
bí jak pro sportovce, tak pro návštěvní-
ky akcí v letním kině,“ řekl k plánům 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Největší novinkou bude nové záze-
mí pro sportovce, rozhodčí, časomí-
ru a obsluhu stadionu v podobě tří-
podlažní budovy s lehkou tribunou 

Úpravy Heulosu budou pokračovat
Po několika měsících jsme opět 

dali prostor náměstkovi primátora 
Františku Zelníčkovi a zeptali jsme 
se ho na stav privatizace bytů, pláno-
vané rozšíření skládky Henčov a po-
ložili mu další otázky.

Jaký je současný stav privatizace 
městských bytů? 

V současné době probíhá i nadále 
privatizace městských bytů. Vyřizo-
vání žádostí, které byly přijímány do 
30. 6. 2010, je v různém stupni roz-
pracovanosti. V 18 domech se po 
schválení prodeje zastupitelstvem 
města připravuje prohlášení vlast-
níka, případně znalecké posudky o 
ceně, a nájemci čekají na nabídky 
k prodeji. 

V dalších 7 domech je privatizace 
ve fázi, kdy nájemci obdrželi nabíd-
ky, ale dosud nereagovali v dostateč-
ném množství, aby mohly být uza-
vřeny kupní smlouvy. 

Stává se také, že nájemci po obdr-
žení nabídek považují cenu vzhle-
dem ke své fi nanční situaci za nepři-
jatelnou a k realizaci prodeje v domě 
nedojde, nebo je prodáno jen malé 
procento bytů v domě.

V privatizovaných domech nám 
zbývá 205 neprodaných bytů, z toho 
54 bytů je volných a nabízejí se po-
stupně k prodeji výběrovým řízením 
formou dražby.

Co nového má přinést nový mo-
del prodeje? (Pokračování na str. 3)

Modernizace 
města nepřestává

pro tři stovky diváků. Nebude chy-
bět zázemí pro občerstvení a hygie-
nické zařízení.

„Rádi bychom také zlepšili přístup 
do celého území z ulice Na Stoupách. 
Zejména pro pěší, cyklisty a rodiny s 
kočárky, které se zde často pohybují, 
není úzká silnice u stadionu bezpečná. 
Znamená to obecně rozšíření komuni-
kace, vybudování chodníku a parko-
vacích míst, aby řidiči nemuseli auta 
odstavovat u silnice. Defi nitivní vyře-

šení tohoto problému bude předmětem 
dalších jednání, ze kterých vyplynou 
technické možnosti realizace,“ připo-
mněl důležité opatření náměstek pro 
oblast dopravy Josef Kodet. 

Předpokládané náklady jsou zatím 
pětapadesát milionů korun, Jihlava 
bude žádat o dotaci EU. Druhá eta-
pa revitalizace Heulosu by měla začít 
v polovině příštího roku, její dokon-
čení se plánuje na rok 2013 až 2014. 
 -lm-

VIZUALIZACE ukazuje zázemí sportovců v parku Malý Heulos, tak, jak to vidí 
projektant.  Repro: archiv MMJ


