
V Jihlavě probíhá rozsáhlá re-
konstrukce a stavba nových částí 
kanalizace. 

Probíhající projekt Snížení znečiš-
tění ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy s rozpočtem 138 milio-
nů korun bude mít zásadní dopad na 
kvalitu vypouštěných vod, uvolnění 
zablokovaného stavebního rozvoje 
a doplnění chybějící kanalizace. 

Jde o jednu z největších investic 
města v posledních letech. 

Celkem jde o devět samostatných 
staveb, dílo obsahuje jak rekonstruk-
ci stávajících, tak vybudování no-
vých stok. 

Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová 
zdrž, čerpací stanice a vírový sepa-
rátor.

K začátku prosince se pracova-
lo na šesti z devíti částí projektu. 
Některé části se připravovaly, např. 
proběhlo kácení, průzkumné vrty, 
protlaky pod silnicemi pro polo-
žení potrubí, přeložky sítí apod., 
v některých úsecích už ale jsou do 
země uloženy stovky metrů nové-
ho potrubí a vybudované šachty. 
Specifickou částí je velká dešťová 
zdrž mezi oběma mosty v Brněn-
ské ulici. 

Zde bylo nutné vytvořit příjezd 
z dětského dopravního hřiště. Na 
třech úsecích projektu se začne pra-
covat v jarních měsících příštího 
roku. 

„Z důvodu nízké kapacity stok je 
zásadně omezen stavební rozvoj, na-
příklad na předměstí směrem na Pel-
hřimov, bez kanalizace by se už ne-
mohla rozšiřovat nově vznikající čtvrť 
Rezidence Kaskáda v Horním Koso-
vě,“ uvedl příklady zablokovaného 
rozvoje města náměstek primátora 
Jaroslav Vymazal. Projekt pomůže 
ke snížení znečištění vody a předej-
de vzniku havarijních situací (zá-

plav) v zastaralé a nedostatečné ka-
nalizační síti. 

Vyřeší se i problém části města 
Sasov, kde kanalizace dosud chybí.

Dodavatelem stavby je sdružení 
fi rem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s., které 
ve výběrovém řízení nabídlo nejniž-
ší cenu, náklady na realizaci jsou 138 
milionů bez DPH, město drží dese-
tiprocentní rezervu pro případné ne-
předvídané práce. 

Jihlavě se na projekt podařilo získat 
dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí – Operačního programu 
životní prostředí v předpokládané 
výši 92 milionů korun. -tz-
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Vážení čtenáři 
Novin jihlavské 

radnice, 
milí spoluobčané, 
snad moje slova nevyzní tak, že se 

v roce 2014 ve městě neudálo nic, co by 
stálo za zmínku, nicméně bych obvyklé 
bilancování na konci jednoho roku rád 
otočil po směru času, tedy do podoby 
výhledu, co končící rok přinese v násle-
dujícím roce 2015.

V době uzávěrky Novin jihlavské 
radnice město převzalo od dodavatele 
dokončený Sportovně relaxační areál 
Český mlýn, který vám v novém roce 
2015 bude k dispozici. 

Podobně tomu bude s dokončova-
nou II. etapou revitalizace Malého 
Heulosu. 

Stále blíž k dokončení je rekonstrukce 
a rozšíření Domu dětí a mládeže, před 
jehož branami bude v novém roce také 
kompletně zrekonstruovaná dosud za-
nedbávaná Brněnská ulice, po nesnad-
né přípravě by začátkem roku 2015 
měla začít rozsáhlá revitalizace Sráz-
né ulice, která na razantní zásah také 
už dlouhé roky čeká. 

Dalo by se jistě vzpomenout i na 
další, už běžící, nebo nyní připravova-
né projekty.

Nicméně jen stavbami a opravami 
město nežije, a snad se i Vy budete těšit 
na řadu ať už tradičních kulturních 
a sportovních událostí, tak i na ty, které 
se objeví v kalendáři města poprvé. 

Věřím, že nový rok 2015 bude pro 
Jihlavu pestrý, že se ve městě dočká-
me povedených a užitečných věcí a že 
tak, jako letos, se budeme moci na jeho 
konci těšit do dalšího „kola“. 

Přeji Vám, abyste nový rok 2015 
prožili ve zdraví, štěstí, obklopeni pří-
jemnými lidmi, a aby se Vám v Jihlavě 
dobře žilo. 

 Rudolf Chloupek,
primátor města Jihlavy 

TOTO není vchod do pavilonu Asie v jihlavské zoo, ale jeden z možných pohledů na nově otevřenou expozici v rámci akce 
Zoo pěti kontinentů. V uplynulém měsíci byl pavilon otevřen veřejnosti. Foto: Lubomír Maštera


