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Aktuality

Jihlava ocenila osobnosti
Jihlava předala svoje nejvyšší
ocenění.
Zastupitelé udělili čestné občanství Františku Dohnalovi in memoriam. Někdejší starosta Jihlavy, první
hejtman Kraje Vysočina a prezident

Nejvyššího kontrolního úřadu zemřel po těžké nemoci loni v srpnu.
Cenu převzala Jindra Dohnalová
a Jan Dohnal.
Cenu Rady města Jihlavy převzal
Igor Šmelko za záchranu života. Radní

ocenili jeho čin, kdy v prosinci 2013
v obchodním době zkolabovala starší
žena, Igor Šmelko prováděl oživovací
pokusy až do příjezdu záchranky. Asistenta v ZŠ speciální na radnici pro
cenu doprovodili kolegové i žáci. -lm-

MĚSTO ocenilo čestným občanstvím Františka Dohnala in memoriam a Cenou Rady města Igora Šmelka za záchranu života.
Foto: archiv MMJ

Do Helenína pěšky a na kole
bezpečně po nové stezce
Pro bezpečnější pohyb chodců
a cyklistů nechá radnice vybudovat novou stezku do Helenína.
Dosud se do této čtvrti pěšáci dostávají po frekventované brněnské
výpadovce, o nebezpečné situace
není nouze.
„Propojení jsme už nechtěli odkládat. Helenín se rozrůstá, přibylo
i studentů ve škole. Pohyb na úseku
frekventované komunikace k Hele-

nínu není bezpečný a příjemný pro
chodce a cyklisty, ani pro řidiče. Podněty na řešení přicházely od osadního výboru, obyvatel i od řidičů,“ řekl
primátor Jaroslav Vymazal.
Stezka pro chodce a cyklisty spojí
nově vybudované sídliště Na Člunku s rovněž nově vybudovanou zástavbou v Heleníně, konkrétně ulici
Stará cesta a ulici Soukenickou.
Stezka bude asi půl kilometru dlou-

há a tři metry široká. Nové propojení zatím nebude mít veřejné osvětlení. „Počítá se zde s další zástavbou, při
které se bude řešit i osvětlení,“ vysvětlil
primátor.
Stavět by se mělo začít během léta
po sklizni. Stavba přijde na 1,65 milionu korun bez daně. „I když se nejedná o nic rozsáhlého, z hlediska bezpečnosti to bude komfortní stavba,“
dodal Jaroslav Vymazal.
-tz-

Novou čtvrť Rezidence Kaskáda
připojí nová komunikace
Nová čtvrť s názvem Rezidence
Kaskáda vyrůstá poblíž ulice Buková v Horním Kosově.
Komplex, kde by postupně mělo
vyrůst na sto nových domů, je nutné
připojit vyhovujícím způsobem do
sítě komunikací. Čtvrť se napojí
k ulici S. K. Neumanna upravenou,
bezmála půlkilometrovou silnicí.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2014
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:

83
48
131
48
39
87
44
22
8
130

Město Jihlava má k 30. 4. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu
50.503 obyvatel.

Město už vybralo na akci dodavatele.
„Půjde o komunikaci se všemi parametry. Podél rozšířené silnice bude
chodník a veřejné osvětlení, směrem nahoru k nové čtvrti bude vyznačen cyklopruh. Bude nutné přeložit dešťovou
kanalizaci,“ popsal projekt primátor města Jaroslav Vymazal. V horní
části bude kruhový objezd, k ulici
S. K. Neumanna se silnice napojí
běžnou křižovatkou. „Bohužel jsme
se nedohodnuli s majitelem pozemků
v dolní části. Na místě, kde se setkávají ulice S. K. Neumanna, ulice Vrchlického a upravená ulice Buková měl být
kruhový objezd. Bylo by to vhodnější
řešení,“ politoval primátor Jaroslav
Vymazal.

Druhou částí projektu jsou úpravy dvou zastávek městské hromadné dopravy v ulici S. K. Neumanna
(u prostoru pro cirkusy). „Zastávky se o několik metrů posunou, budou
bezbariérové, přechody sousedící s těmito zastávkami budou nasvětleny.
Necháme zde vybudovat i ostrůvky pro
bezpečnější přecházení, silnice je zde široká,“ doplnil primátor.
Silnice z Doliny směrem do Horního Kosova dostane nový speciální povrch, který snižuje hlučnost provozu.
Stavba by měla začít během června,
na dokončení má firma 10 měsíců.
Nejnižší cena ve výběrovém řízení
byla 21,6 milionu korun bez DPH,
kterou nabídla společnost Eurovia.
-tz-

Nabídky 44 restaurací
na webu Jihlavy
Pokud si rádi předem vybíráte, co
budete obědvat, přijde vám vhod
rozšířená služba na stránkách města
Jihlavy www.jihlava.cz. V rubrice
Polední menu restaurací nově najdete nabídku 44 gastronomických
provozoven, které podávají v době
obědů zvýhodněná polední menu.
-lm-
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Dopravní problémy…
(Dokončení ze str. 1)
Zde by řešením bylo zpracování
projektu na revitalizaci celého sídliště, jak byl realizován v sídlišti na
Královském Vršku nebo se v současné době začíná realizovat na sídlišti
Březinova. Toto řešení je však značně finančně náročné a bez finanční
podpory např. z dotačních prostředků EU v dohledné době nerealizovatelné.
Další možností regulace je zavedení placeného stání i na městských
parkovištích. Zde bychom ale nerealizovali systém jako nemocnice,
ale zavedli bychom na vybraných
parkovacích plochách rezidentské
stání jako ve středu města a přilehlých částech. Tento systém umožní
za přijatelný poplatek zvýhodnit parkování pro obyvatele a podnikatele
z dané oblasti.
Budete některá opatření realizovat?
Nejdříve budeme situaci sledovat
a potom se pokusíme najít to správné
opatření a realizovat ho. Jak jsem již
uvedl, budování nových parkovišť je
otázkou delší doby. Pokud by ze strany občanů o zřízení rezidentských
parkovišť byl zájem, tak ty bychom
mohli realizovat třeba v příštím roce.
-lm-

Kuželky postaví
opravený stroj
Technika kuželny v objektu plaveckého bazénu E. Rošického dosluhuje. Zařízení, které staví kuželky
všech čtyř drah, je často porouchané a potřebuje rozsáhlejší opravu.
Předpokládané náklady jsou 250
tisíc korun. Oprava proběhne po
ukončení naplánovaných akcí kuželkářské sezóny a v době pravidelné letní odstávky provozu krytého
bazénu.
-lm-

Jihlava účastí
nevybočila
Jihlava dosáhla volební účasti
16,6 % ve volbách do Evropského
parlamentu a zařadila se tak do průměru v ČR. Zvítězila ČSSD před
ANO 2011 a TOP 09 a KSČM.
Volby proběhly ve volebních místnostech zřizovaných magistrátem
bez komplikací.
Další výsledky uvádíme v tabulce.
-lmJIHLAVA
volební účast 16,60 %

14,73 %
14,10 %
13,78 %
11,27 %
10,84 %
7,49 %
6,35 %
5,65 %
4,62 %
3,33 %

ČSSD
ANO 2011
TOP 09, STAN
KSČM
KDU-ČSL
ODS
Svobodní
Piráti
SZ
Úsvit
Zdroj: volby.cz

