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V červnu bude vyhlášena výzva na dotace
Pro zájemce o dotaci v rámci dotačního pro-

gramu Zdravé město je připraveno 200 tisíc 
korun. 

Dotační program je systémem fi nanční podpo-
ry partnerským organizacím, institucím i aktiv-
ním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování 
cílů Zdravého města a MA21 dílčí akcí, aktivi-
tou, programem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. Rada města schválila Pravidla 

pro poskytování dotací v rámci projektu Zdravé 
město a Místní Agenda 21 a výzvu. 

Pro rok 2013 byla na tento dotační program vy-
členěna částka 200.000 Kč (výše dotace na pro-
jekt činí 20.000 Kč). V únoru 2013 byla otevřena 
1. výzva pro předkládání žádostí. Ve stanoveném 
termínu bylo doručeno sedm žádostí v celkovém 
fi nančním objemu 136.375 Kč. Všechny  žádos-
ti byly způsobilé pro další hodnocení a rovněž 
všech sedm žádostí bylo doporučeno ke schvá-

lení (včetně jedné žádosti, u které bylo navrženo 
snížení dotace o 10 000 Kč). Jeden žadatel zaslal 
oznámení o neuskutečnění projektu. 

Během června bude po schválení komisí pro-
jektu Zdravé město a Místní Agenda 21 a násled-
ně Radou města vyhlášena 2. výzva k podání žá-
dosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Více informací týkající se dotačního programu 
Zdravého města naleznete na odkazu 
www.jihlava.cz/zdravemesto.  -lm-

V 1. výzvě byly podpořeny následující projekty:

V ulicích města Jihlavy přibylo 17 
kontejnerů na textil. Menší oranžo-
vé kontejnery obyvatelům města vý-
znamně rozšiřují dosavadní možnos-
ti zbavit se textilu ve dvou velkých 
kontejnerech u obchodního centra 
Patrol a obchodního domu Tesco a 
ve sběrně v Žižkově ulici. Rozšíření 
sítě kontejnerů na ošacení je pokra-
čováním společného projektu města 
Jihlavy a Oblastní charity Jihlava.

Menší oranžové kontejnery jsou 
umístěny na ulicích: Na Kopci 1, 

Alšova 8, Kollárova 42, Riegrova, 
Slavíčkova 40, Královský Vršek 54, 
Horní, Evžena Rošického 21, Leo-
še Janáčka 6, Zimní 5, Vojanova 22, 
Polní 32, Pávov, U Hřbitova 1, U Pi-
vovaru 9, 5. května a Žižkova 99.

Nově lze do těchto kontejnerů od-
kládat nejen čistý a zachovalý tex-
til – letní i zimní oblečení, pánské, 
dámské i dětské, lůžkoviny, prostě-
radla, utěrky, ručníky i záclony, ale i 
obuv (páry svázané dohromady, ne-
bo v sáčku). -rat-

V ulicích Jihlavy přibylo 
17 kontejnerů na textil

TŘÍDIT je nyní v Jihlavě také možno textil. V ulicích jsou speciální kontejnery.
 Foto: archiv MMJ

Koncem května  se začalo pracovat 
na rozšíření chodníku ve Znojemské 
ulici.  Rozšíření chodníku bude pro-
vedeno ubouráním rohu domu č. 13 
a zapravením této zkosené části. Dá-
le bude rekonstruována fasáda, která 
bude doplněna o další dobové prvky 
tak, jak bylo navrženo a schváleno pa-
mátkáři.

Stavební úpravy nemohou být pro-
vedeny za běžného provozu chodců 
na chodníku v bezprostřední blízkosti 
stavby, která bude trvat po dobu dvou 
měsíců. Po projednání s Policií ČR je 
proud chodců (od City Parku) pře-
veden z rohu budoucího staveniště 
po stávajícím přechodu pro chodce 
na protější stranu ulice a podél kni-
hařství až k ul. Havířská. Chodník je 
provizorně rozšířen přilehlým vozov-
kovým pruhem, ohraničeným beto-
novými bloky, a doplněn navrženým 
dopravním značením, které schválila 
Policie ČR. 

Automobilový provoz ze spodního 
náměstí směrem do ul. Znojemské je 
mimo MHD po tuto dobu zcela vy-
loučen a vozidla budou směrována 
dopravními značkami na horní Ma-
sarykovo nám. (a dále do ul. Křížo-
vé), které bude po dobu stavebních 
prací ve směru ze spodního náměs-
tí - k poště - dopravně otevřené. V 
opačném směru jízdy Masarykovým 
náměstím k žádné dopravní změně 
nedochází.

Magistrát města Jihlavy žádá tím-
to širokou motoristickou veřejnost o 
pochopení a ohleduplnost řidičů při 
průjezdu Masarykovým náměstím, 
zejména o přizpůsobení rychlosti jíz-
dy na přechodech pro chodce a o do-
držování rychlosti jízdy v ulici Křížo-
vá. Na dlážděných vozovkách rychlou 
jízdou dochází k navýšení hluku, kte-
rý pak obtěžuje obyvatele přilehlých 
domů.  Dle podkladů magistrátu 

 zpracoval –lm-

Rekonstrukce chodníku 
na Znojemské ulici


