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Město Jihlava má k 31. 11. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.616 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopad 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – LEDEN 2015

Jihlava i v roce 2014 pokračovala 
v systematickém zvyšování bez-
pečnosti přechodů pro chodce. 

Během roku město zajistilo osvět-
lení a další úpravy na celkem sedmi 
přechodech frekventovaných ulic – 
Seifertova, Rantířovská, Jiráskova, 
Havlíčkova, další tři přechody byly 
osvětleny v ulici Romana Havelky. 

Jihlava zvyšuje bezpečnost pře-
chodů postupně už několik let, 
v předchozích třech letech radnice 
zajistila nasvícení jednadvaceti pře-
chodů pro chodce.

Cílem projektu je především zvý-
šení bezpečnosti chodců na přecho-
dech na nejrizikovějších komuni-
kacích v Jihlavě, protože jejich stav 
neodpovídal podmínkám bezpeč-
nosti provozu na pozemních komu-
nikacích a existovalo zde reálné ne-

bezpečí ohrožení zdraví účastníků 
silničního provozu. 

Nově vybudované osvětlení pře-
chodů tvoří stožáry s výložníky 
s oboustrannými refl exními bezpeč-
nostními polepy, asymetrické svíti-
dlo s možností naklápění a příslušné 
dopravní značky. 

Stavební práce na projektu probíhaly 
od srpna do října 2014, zhotovitelem 
stavby byla fi rma RA ISA, spol. s r. o., 
celkové náklady činily 998 tis. Kč.

Tři ze sedmi řešených přechodů 
byly fi nančně podpořeny z Fondu 
Vysočiny v rámci projektu „Bez-
pečná silnice 2014 – Osvětlení pře-
chodů pro chodce v Jihlavě“. Celková 
výše poskytnuté dotace z grantového 
programu Fondu Vysočiny Bezpečná 
silnice 2014 činí více než 132 tis. Kč. 

 -tz-

Jihlava udělala další bezpečnější 
přechody pro chodce

OSVĚTLENÝ přechod na ulici Romana Havelky zvyšuje bezpečnost chodců.
 Foto: archiv MMJ

Primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek a náměstek primátora pro ob-
last školství Milan Kolář navštívili 
Mateřskou školu Mozaika v ulici 
Březinova 30. 

Do ní se po nečekaně prodlou-
žené pauze na rekonstrukci konečně 
mohly vrátit děti. 

Dodavatel měl stavbu předat do 
konce letních prázdnin a děti měly 
do opravené budovy přijít na za-
čátku nového školního roku, ve sku-
tečnosti ale město mohlo stavbu pře-
vzít až na konci října. 

Návštěva z radnice předala dětem 
malé dárky, jako satisfakci za táh-
noucí se rekonstrukci. „Za kompli-
kace se omlouváme, ač chyba není na 
straně města. 

Děkujeme rodičům za trpělivost a dě-
tem přejeme krásné chvíle, strávené ve 
zrekonstruované školce,“ řekl primátor 
Rudolf Chloupek. 

Školka je zateplena, opravovala se 
střecha, vyměňovaly podlahy, pro-
běhla rekonstrukce kuchyně, budova 
má nový výtah, vzniklo dětské hřiště 
s prolézačkami, došlo na výměny 
přípojek, opravena je silnice a chod-
níky. 

Ve výběrovém řízení nabídla nej-
nižší cenu 18.711.390,51 Kč bez 

Omluvenka za dlouhou 
rekonstrukci školky

REKONSTRUKCE MŠ Březinova 30 
je konečně u konce a děti nyní mohou 
využívat nového zázemí budovy.
 Foto: archiv MMJ
DPH fi rma JMA technology, s.r.o., 
rekonstrukce měla proběhnout v ter-
mínu březen 2014 až 29. 8. 2014, 
skutečné předání a převzetí proběhlo 
k 30. říjnu 2014. -tz-

Od března 2015 se v Jihlavě roz-
šíří svoz biologicky rozložitelného 
odpadu z části města Slunce. 

„Bude se jednat o nádobový sběr, 
kdy obyvatelé této městské části budou 
moci svůj odpad z domácností i zahrad 
ukládat do hnědých kontejnerů,“ avi-
zuje vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

Od jara letošního roku se sváží bio-
odpad v Jihlavě v částech města Pá-
vov a Zborná.

Bioodpad nyní plní kontejnery se 
směsným odpadem asi z jedné polo-
viny. 

Snahou města je oddělit biood-
pad, který má po zpracování v kom-
postárně další využití, od směsného 
odpadu, který nyní končí bez využití 
na skládce. 

Do hnědých popelnic na bioodpad 
patří z domácnosti např. zbytky po-
travin rostlinného původu, slupky, 
zbytky pečiva, kávový a čajový od-
pad včetně papírových fi ltrů, použité 
papírové ubrousky, či skořápky vajec. 

Ze zahrady lze do nádoby uložit 
trávu a seno, plevele, listí, slámu, 

Jihlava rozšiřuje od března 
třídění bioodpadu ze Slunce

košťály, drcené větve, části keřů, 
skořápky ořechů apod. Do kontej-
neru na bio rozhodně nepatří zbytky 
masa, kosti, pomazánky, vařené těs-
toviny a další složky, které se třídí ji-
nak – plasty, sklo, papír, kovy, textil, 
elektro, barvy a laky, stavební odpad, 
oleje apod. 

Radnice bude obyvatele dotčených 
ulic o svozu bioodpadu v následují-
cích měsících podrobněji informovat 
prostřednictvím médií, připravuje 
informativní setkání s obyvateli lo-
kality, informativní letáčky do schrá-
nek apod. 

Všechny informace o odpadovém 
hospodářství v Jihlavě můžete získat 
na jednom místě, na adrese www.od-
padyjihlavy.cz. -tz-

Stalo se už tradicí, že v předvánoč-
ním čase děti z mateřských a základ-
ních škol, zřizovaných statutárním 
městem Jihlava, zdobí ve vestibulu 
radnice své vánoční panely. 

Letos se do soutěže zapojilo 10 zá-
kladních a 10 mateřských škol.

Zvítězily panely škol ZŠ Havlíč-
kova, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ spe-

ciální a PŠ, MŠ Mozaika U Skřítků 
Seifertova, MŠ Mozaika U Broučků 
Kollárova a MŠ U Dlouhé Stěny. 

Náměstek primátora pro oblast 
školství Milan Kolář spolu s vedou-
cím odboru školství, kultury a tělo-
výchovy Tomášem Koukalem pře-
dali dětem sladké odměny – dorty 
s vánoční tematikou. -tz-

Vánoční panely zdobí radnici

TRA DIČNĚ v předvánočním čase děti z jihlavských mateřských a základních 
škol zdobí ve vestibulu radnice své vánoční panely. Foto: Lubomír Maštera


