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JIHLAVSKÉ Havíření patří vždy k události, kterou si Jihlavané nenechají uniknout. Nejinak tomu bylo i letos. K oslavám se vracíme uvnitř vydání NJR na str. 25.
 Foto: Lubomír Maštera

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin na Masarykově náměstí

2.7. Rozmarýnka
Slovácká dechová hudby z Vlčnova

9.7. Šeucouská kapela
Dechová hudba ze Skutče
16.7. Venkovská kapela

Dechová hudba ze Žďáru nad Sá-
zavou 

23.7. Bobrůvanka
Dechová hudby z Bobrůvky

30.7. Jásalka Band
Dechová hudby z Nového Města na 

Moravě

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží od 18 hod.
5.7. Vodnická pohádka

Divadlo Romaneto- Praha
12.7. Čarodějnická pohádka

Divadlo M - Praha
19.7. O Ježibabákovi 

Divadlo Josefa Dvořáka - Praha
26.7. Jak na obra

Divadýlko z pytlíčku – Praha

V Jihlavě by se měl budovat 
nový sjezd z dálničního přiva-
děče I/38 k ulici Romana Ha-
velky. Zástupcům města Jihlavy 
se na tom podařilo dohodnout s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(ŘSD). 

Pozitivně vypadá i výhled termí-
nu uskutečnění – stavět by se moh-
lo už v roce 2017. Do frekvento-
vané lokality obchodních domů a 
volnočasových areálů umožní nová 
odbočka sjíždět z jihu, tedy tisíce 
vozidel ve směru od Znojma, Pel-
hřimova nebo ze sídliště Dolina 
nebudou muset vjíždět do města 
do ulic Jiráskova, Fritzova a Hav-
líčkova. 

„Toto opatření výrazně napomůže 
zklidnění dopravy ve frekventova-
ných ulicích v centru města, zároveň 
klientům obchodních a volnočaso-
vých areálů zvýší komfort cesty,“ 
popisuje přínos budoucího sjezdu 

náměstek primátora pro oblast roz-
voje města Vratislav Výborný. 

Jihlavskou myšlenku nového sjez-
du urychlila potřeba opravy mostu 
dálničního přivaděče, kterou chce 
ŘSD uskutečnit po částech v roce 
2016 a 2017. U té příležitosti by 
na mostě měla vzniknout rampa s 
odbočovacím pruhem, sjezd pak 
bude pokračovat dlouhou pravoto-
čivou zatáčkou k ulici Romana Ha-
velky, kde se vozidla potřebnými 
směry rozjedou po budoucí okruž-
ní křižovatce.

Odhadované náklady na odbočo-
vací pruh jsou 10 milionů korun, 
které by mělo zaplatit město Jih-
lava. „Je to pro město velmi důležitá 
investice, a proto, že čas tlačí, dali 
jsme předběžný souhlas jako vedení 
města. Věřím, že v zastupitelstvu pak 
definitivní uvolnění potřebné částky 
projde,“ uvedl primátor Jihlavy Ru-
dolf Chloupek. -tz-

Sjezd z přivaděče
na ulici R. Havelky bude Jihlavská radnice chce do budouc-

na předejít nepříjemným situacím 
v dopravě, které vznikají v důsledku 
nedostatečné informovanosti. Na 
webu města Jihlavy jsou údaje o uza-
vírkách a objízdných trasách, které 
vydává odbor dopravy magistrátu, 
aktuální zprávy o připravovaných 
uzavírkách můžete dostávat automa-
ticky do e-mailových schránek.

„Nerozlišujeme, kdo je investorem 
nebo která fi rma o uzavírku požáda-
la. Sdělujeme, kterou uzavírku jihlav-
ský magistrát povolil, a kudy povede 
objízdná trasa,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro oblast dopravy Jaroslav 
Vymazal. 

Magistrát města Jihlavy, odbor do-
pravy, povoluje omezení a objízdné 
trasy na silnicích II. a III. tř. prochá-
zející 78 obcemi ve svém správním 
obvodu a ve městě Jihlavě. 

Zájemce může informaci buď vy-
hledat aktivně na webu města, nebo 
si může na webu zřídit automatic-
ké zasílání novinek.  Do e-mailové 
schránky pak dostává zprávu s odka-
zem na nový příspěvek. -tz-

Dopravní informace


