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Brněnský most: 700 tun visí ve vzduchu
Nejvyšší most v Jihlavě na silnici
II/602, tzv. Brněnský most, má za
sebou více než měsíc intenzivní modernizace. V polovině května došlo
ke zdvižení jednoho z prostředních
mostních polí.
705 tun vážící část mostu při tomto
procesu visí nad základnou vozovky, a firma provádí údržbu a injektáž
předpínacích lan, na kterých mostní
konstrukce visí, a která jistí stabilitu
objektu. Obdobnou technikou půjdou nahoru i další tři pole. Most v
centru Jihlavy bude v rekonstrukci
do konce října letošního roku.
Na projekt obdržel Kraj Vysočina
finanční podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu
Stavební práce přijdou na 58 miliónů korun včetně DPH.
Most je dlouhý 237 m, byl postaven v roce 1956, a naposledy byl
opravován před dvaceti lety.
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ŠEDESÁTILETÝ Brněnský most dostává nové díly, aby mohl sloužit další desetiletí.

Přístřešky na zastávkách

NOVÉ přístřešky na zastávkách MHD se objevily v ulicích Brtnická, Znojemská
a Zimní.
Foto: archiv MMJ

Cyklostezka do Pávova
povede po lávce i tunelem
Do 31. května příštího roku by
měla být hotová nová cyklostezka
R08, která propojí Jihlavu s Pávovem. Stavba usnadní dopravu na
kolech především pracujícím v průmyslové zóně, svůj význam bude mít
pro sport, využití najde nepochybně
i jako spojnice do oblíbených míst
trávení volného času.
Cyklisté budou moci na novou
stezku najet v ulici 5. května, dál povede podél železniční tratě na Havlíčkův Brod, pod Sokolovskou ulicí,
a přes Pávovskou ulici až do Pávova.
Součástí stavby bude také i tzv. tubosider, tedy podjezd, který povede

pod Sokolovskou ulicí, a 78 metrů
dlouhá lávka, která cyklostezku navede na Pávovský most.
„Nejnižší soutěži nabídnutá částka
je 59,7 milionů korun, město požádalo o dotaci, která by mohla činit až 90
procent způsobilých výdajů. Do soutěže se přihlásilo celkem šest uchazečů,
dodavatelem bude společnost Alpine
Bau CZ z Valašského Meziříčí,“ řekl k
výsledku výběrového řízení náměstek pro dopravu a investice Vratislav
Výborný.
Cyklostezka do Pávova by měla
být kompletně dokončena do konce
května příštího roku. 
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Na zastávkách městské hromadné dopravy a linkových autobusů v
ulicích Brtnická, Znojemská a Zimní jsou vybudovány nové přístřešky. Zastávky jsou cestujícími hojně
využívány, slouží obyvatelům hustě
obydlených sídlišť, rodinných zástaveb, a uživatelům dalších objektů občanské vybavenosti.
„Cílem projektu bylo především
zkvalitnit a zatraktivnit cestování v
městské hromadné dopravě a veřejné
linkové dopravě, a zabezpečit cestujícím v případě nepřízně počasí pohodlné a chráněné čekání na spoj,“ uvedl
náměstek pro oblast dopravy Vratislav Výborný.
Stavební práce na projektu probíhaly od března do dubna 2018.
Zhotovitelem stavby byla společnost
Služby města Jihlavy, a celkové náklady činily 360 tis. Kč.
Výstavba přístřešků v ulicích Brtnická a Znojemská byla finančně
podpořena z Fondu Vysočiny, v rámci projektu „Bezpečná silnice 2017
– Přístřešky zastávek ul. Brtnická a
Znojemská, Jihlava“. Celková výše
dotace poskytnuté z grantového programu Kraje Vysočina „Fond Vysočiny Bezpečná silnice 2017“ činí více
než 75 tis. Kč.
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Foto: archiv MMJ

Vybrala se další
stovka kol
Z Jihlavy poputuje do africké
Gambie celkem 189 kol pro děti,
které je využijí k cestě za vzděláním.
Pracovníci Zdravého města Jihlava, v reakci na mimořádný zájem
veřejnosti, uspořádali doplňkovou
sbírku, do které se nashromáždila
další stovka nepotřebných pojízdných i nepojízdných, kol. Veřejnost
je mohla dodatečně odevzdat v první polovině května do jihlavského
útulku v Pístově.
„Děkujeme jak všem dárcům za
účast, tak personálu útulku, že byli
ochotni kola ve svých prostorách skladovat. Nyní kola čeká cesta do Afriky,“ sdělila Soňa Krátká ze Zdravého města Jihlava, které sbírku
iniciovalo.
Cesta kol započne v centrálním
skladu v Ostravě, kde se protřídí a
opraví. Následuje přesun do afrického Gunjuru, a poté lodí do Gambie,
kde budou kola předána školám.
„Tím ale jejich cesta nekončí, teprve
v Gambii na ně usednou žáci a vyrazí
do škol,“ doplnila Soňa Krátká.
V předchozích sbírkách, organizovaných Zdravým městem Jihlavou,
se podařilo shromáždit asi 600 kol.
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BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM
– TESTOVÁNÍ ZRAKU
Kdy - 11. 6. 2018, 10.00–17.00
Kde – Městské informační centrum, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava
Kdo - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s., ve spolupráci se
Zdravým městem Jihlava
Přijďte si otestovat svůj zrak! Speciální oční vyšetření, určené zejména
řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, odhalí nejen to,
jak vidíte do dálky, na blízko a periferně, zda máte v pořádku barvocit, ale
vyhodnotí, jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a deště, nebo při oslnění protijedoucím vozidlem. Zkušení optometristé vám na základě výsledků případně doporučí podrobnější vyšetření, a zároveň poradí s řešením korekce zraku při řízení motorového vozidla, nebo práci v kanceláři.
Kontaktní osoba: Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21
e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz.
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