
květen

Zveme zájemce na 
Oslavy 70. výročí
Dne osvobození

ve dnech 6. a 7. května.
Program otiskujeme na str. 9.

Letošní hudební festival
Mahler Jihlava – Hudba tisíců

startuje 18. května a končí
7. července.

Program zveřejňujeme na str. 14.

Vzpomínková akce na oběti HIV 
pozitivní

Světlo pro AIDS
se koná v Jihlavě 18. května.

Program na str. 18.

Nekuřácký den 
Cesta za čistým vzduchem

Pořádá Zdravé město Jihlava 
31. května.

Program na str. 18.

Zastupitelé v dubnu uvolnili z 
městského rozpočtu prostředky 
na opravy komunikací. Na opravy 
chodníků, pěšin, opěrných zdí i 
povrchů ulic je připraveno 15 mi-
lionů korun. 

V ulici U Městského nádraží se le-
tos vyřeší špatné vyspádování vozov-
ky, odvodnění a povrchy chodníků. 
Při děštích voda z ulice neodtéká, 
podmáčí jak samotnou komunika-
ci, tak při intenzívnějších srážkách 
stoupá nad obruby chodníků a hro-
zí zatopení sklepů přilehlých domů. 
Odhadované náklady jsou 1,75 mi-
lionu korun. „Ještě horší povrch má 
vedlejší Úprkova ulice, která na ulici U 
Městského nádraží ve velkém klesání 
navazuje, kde by bylo vhodné pokra-
čovat s opravami v příštím roce,“ uvedl 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Jaroslav Vymazal. 

Tři a půl milionu korun je připra-
veno na opravy chodníků, bezbarié-

rové trasy a zastávky MHD. Radnice 
naváže na úpravy z roku 2014, za-
měří se především na bezbariérové 
přístupy k Domu zdraví od zastávek 
MHD.

V ulici Jana Masaryka od knihku-
pectví směrem ke křižovatce s Palac-
kého ulicí se už vyměňujet nevyho-
vující granitová dlažba za kamennou 
mozaiku. Oprava navazuje na připra-
vovanou stavbu podzemních kontej-
nerů a na již provedené opravy v uli-
ci Jana Masaryka.

Finančně náročnější bude oprava 
komunikace v ulici Na stráni. Cílem 
je odstranit nevyhovující dopravně 
stavební stav komunikace, opravit 
odvodnění, zvýšit bezpečnost a ply-
nulost provozu. Na akci je vyčleněno 
pět milionů korun.

V ulici Na Vrchu se bude opravovat 
opěrná zeď, ve které jsou trhliny, od-
lupuje se beton a vypadávají kameny. 
Na zásah je připraveno 350 tisíc ko-

run. Určitě vítaná bude oprava zni-
čeného chodníku od ulice Jiráskova 
směrem do sídliště Dolina kolem 
prodejny autodílů. Betonová dlažba 
je daleko za svou životností. Vyčle-
něno je 1,2 milionu korun. 

Nový povrch a upravené odvodně-
ní bude v ulici Václavkova. Oprava za 
asi 750 tisíc korun zde byla odložena 
z důvodů ukládání inženýrských sítí. 
V ulici Na Vyhlídce se dokončí po-
slední neupravený úsek chodníku, v 
rozpočtu se na akci počítá s částkou 
850 tisíc korun.  

Milion korun dali zastupitelé na 
další zajištění bezpečnosti provozu 
cestní sítě v parku Malý Heulos. „V 
roce 2014 proběhla oprava první čás-
ti kritických úseků, nyní je nutné řešit 
další havarijní úseky. Oprava také ze-
fektivní údržbu cestní sítě v parku,“ 
uvedl náměstek primátora Vratislav 
Výborný. -tz-

Jihlava dá miliony do oprav 
chodníků a opěrných zdí

DEN ZEMĚ se už tradičně slaví i v Jihlavě. Program byl 22. dubna velmi pestrý, u malých návštěvníků mají největší úspěch zvířata, letos byly středem zájmu sovy ze 
záchranné stanice pro hendikepované živočichy v Pavlově.   Foto:archiv MMJ


