
červenec

Zastupitelé města na svém červ-
novém jednání rozhodli o dal-
ších investicích města. Milio-
nové částky byly uvolněny na 
veřejné osvětlení, opravy chodní-
ků a zastávek MHD.

Dojde k přesunu zastávky MHD 
u Dopravního podniku a úpravám 
chodníku tak, aby cestující nevystu-
povali do bláta a louží, jako je tomu 
dosud. Na investici uvolnili radní 
2,8 milionu korun. Přibližně stej-
nou částku radní uvolnili pro vybu-
dování toalet na Českém mlýně – 
někteří zastupitelé ale vyjadřovali 
údiv nad výší této investice.

„Celý prostor Českého mlýna je 
naplavenina, nemá pevné základy. 
Navíc musíme přivést inženýrské sítě 
a vybudovat příchodové cesty. A nako-
nec reagujeme na požadavky zastíně-

ní prostoru, neboť se zde neschováte 
před sluncem,“ zdůvodnil požadavek 
náměstek primátora Radek Popelka 
(ANO 2011) s tím, že vysoutěžená 
cena může být nižší. 

Na Pávovské ulici je veřejné osvět-
lení ve špatném stavu a v silných 
bouřkách dokonce padají sloupy, 
proto zastupitelé uvolnili 7,5 milio-
nu na rekonstrukci.

Za dalších 1,7 milionu se opraví 
tělocvična na ZŠ Jarní, dobrovolní 
hasiči si mohou koupit za 400 tisíc 
ojetý vůz pro své úkoly. 

Dlouze se diskutovalo o výmě-
ně umělé trávy na vedlejším hřiš-
ti fotbalového stadionu, ale nako-
nec zastupitelé uznali oprávněnost 
tohoto požadavku, protože hřiště 
prošlo dobou své životnosti a hro-
zí zranění mladých sportovců, kte-

ří hřiště využívají. Nový povrch 
„spolkne“ další 7,4 milionu korun.

Dále zastupitelé přidělili granty 
do sportu a dotace na sociální služ-
by (viz Usnesení ZM na str. 22). 

Velmi dlouho se diskutovalo o 
dalším postupu města při jednáních 
se Svazkem vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko, se kterým se město dlou-
hodobě soudí o majetek. 

Zastupitel Miroslav Tomanec 
(Fórum Jihlava) požaduje razantní 
kroky na hranici zákona i za ní, ty 
ale zastupitelé svým rozhodnutím 
odmítli (více na str. 4 v rozhovoru 
s nám. Popelkou). Shodli se však 
na vypracování věcného a časové-
ho přehledu vývoje soudních pří 
se SVaKem a budou zkoumat další 
možnosti řešení tohoto pro město 
stěžejního problému. -lm- 

KULTURNÍ léto defi nitivně dorazilo do Jihlavy. Jasným signálem jsou jihlavští havířci, kteří vyráží do jihlavských ulic vždy 
za velkého zájmu diváků. A nejinak tomu bylo letos na prvním havířském průvodu koncem června. Další foto z akce můžete 
vidět na našem webu. Foto: Lubomír Maštera 

Zastupitelé každou korunu 
dvakrát obrátili, než ji vydali

JIHLAVSKÁ POUŤ do 2. 7. 
Masarykovo náměstí

6. – 8. 7. 
VYSOČINA FEST 2017

Multižánrový kulturní festival

12. 7. v 15 hodin
Veřejné projednání 

„Plánu odpadového hospodářství 
města Jihlavy na období 2017-21“ 

na radnici města

21. 7.
Farmářsko-řemeslný jarmark 

Masarykovo náměstí

Ježkovy pohádkové neděle
Parkán u Brány Matky Boží 

2. 7. v 18.00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-

ZRA KÝ
9. 7. v 18.00

PYŠNÁ PRINCEZNA
16. 7. v 18.00

KREJČOVSKÁ POHÁDKA 
23. 7. v 18.00

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA 
30. 7. v 18.00

O LÍNÝCH ČERTECH

Promenádní koncerty dechové 
hudby na Masarykově náměstí 

6. 7. v 16.00
PARDUBICKÁ 6 

13. 7. v 16.00
BOBRŮVANKA 

20. 7. v 16.00
LIBKOVANKA 

27. 7. v 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA


