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Kampaň na vozech MHD prezen-
tují čtyři varianty fotografií. Dvě 
nafotila výtvarnice Eva Bystrianská 
na skládce v Henčově a na třídičce 
v Hruškových Dvorech a dvě foto-
grafie město po vyřešení licenčních 
záležitostí získalo od fotografa Gre-
gga Segala. Snímky budou na trolej-
busech celkem dva roky, a to do 30. 
6. 2021. Tato propagace město stála 
bezmála 350 tisíc korun, přičemž vý-
roba jedné fólie přišla na 10.500 ko-
run.

„Hlavním cílem kampaně Jihlava 
bez odpadu je šířit osvětu mezi širokou 
veřejnost v oblasti produkce odpadů se 
zaměřením na nutnost snižování cel-
kového množství produkovaného ko-
munálního odpadu a odpadu vůbec,“ 
informovala o smyslu kampaně Ka-
tarína Ruschková, vedoucí odboru 
životního prostředí jihlavského ma-
gistrátu.

Tato osvětová akce byla spuštěna v 
souvislosti s krachem trhu s plasty a 
s obrovskými problémy s jejich od-
bytem. „Kampaň by proto měla vést 
k zamyšlení každého z nás a k převze-
tí zodpovědnosti za vlastní odpady a s 
tím spojené znečišťování Země. Každý 
z nás může něco udělat, může změnit 
životní styl a tím významně ulevit ži-
votnímu prostředí,“ dodala Katarína 
Ruschková.

Odbor dopravy jihlavského magis-
trátu se stará o rekonstrukci páteř-
ních chodníků ve městě. V polovině 
roku bylo ukončeno několik prací, 
které opět zlepšily komfort chůze po 
Jihlavě. 

Rekonstrukce chodníků 
ve Starých Horách

V květnu byla dokončena souhrnná 
stavební akce s názvem „Rekonstruk-
ce chodníků ve Starých Horách“, 
v rámci které byla opravena zastávka 
MHD Staré Hory ve směru z cent-
ra města. Dále se opravilo schodiště 
spojující ulici Romana Havelky s uli-
cí Nad Splavem, nový povrch dosta-
ly také chodníky navazující na ulici 
Pod Školou a na cyklostezku podél 
řeky Jihlavy.

„Do této akce přispěl mimo jiné i fond 
místní části Staré Hory, a to téměř 350 
tisíci korun. Na rekonstrukci chodníků 
by měla v budoucnu navázat i rekon-
strukce povrchu vozovky v ulici Roma-
na Havelky,“ uvedl náměstek pro ob-
last dopravy Petr Laštovička.

Nové chodníky  
na Březinkách a na Slunci
Nový asfaltový povrch dostaly také 

tři úseky propojovacích chodníků na 
sídlišti Březinova. Opravy v průběhu 
července pokročily na ulici Okružní 
u bytových domů 9 a 11, kde došlo 
k náhradě původní degradované be-
tonové dlažby. Pro lepší odvodnění 
zde byla upravena niveleta a chodník 
byl v místě vyšlapané pěšiny napojen 
na obslužnou komunikaci před bý-

Kde se letos už opravily chodníky?

ÚSPORA VODY V Jiráskově ulici se při rekonstrukci počítá s úsporou srážkové 
vody. Ta bude z chodníku odvedena do vsakovacího žlabu, kde se zadrží a zavla-
ží stromy ve svahu mezi chodníkem a vozovkou.  Foto: archiv MMJ

valým Hotelem Jihlava. 
Během prázdnin se naplánované 

opravy přesunuly k Úřadu práce na 
Brtnickou ulici. Zde byl rekonstuo-
ván chodník od ulice Tylova směrem 
k areálu Dopravního podniku měs-
ta Jihlava, který naváže na chodníky 
rekonstruované v roce 2017 v rámci 
přesunu zastávek MHD Dopravní 
podnik. I u tohoto chodníku byla 
zvýšena jeho niveleta tak, aby sráž-
kové vody stékaly do přilehlé zeleně.

Letní a podzimní  
rekonstrukce

Na konci července byly zahájeny 
práce na rekonstrukci chodníku po-

dél ul. Jiráskova. Tato akce naváže na 
dříve rekonstruované úseky chodní-
ků v letech 2015 - 2016. Také u to-
hoto chodníku se pracovníci odbo-
ru dopravy zabývali hospodařením 
s dešťovými vodami. Vzhledem ke 
specifické terénní konfiguraci u to-
hoto chodníku, kde má zelený pás 
mezi vozovkou a chodníkem poměr-
ně velký sklon, navrhl odbor dopra-
vy v úzké spolupráci s odborem ži-
votního prostředí specifický způsob 
odvodnění.

„V prvním úseku budou srážkové 
vody z chodníku odvedeny do vsakova-
cího žlabu, který bude vyplněn hrubým 
kamenivem, tak aby voda nestékala ze 
svahu na vozovku ulice Jiráskova a 

nekončila v kanalizaci, ale aby se za-
držela a zavlažila kořeny stromů, kte-
ré rostou ve svahu mezi chodníkem a 
vozovkou. V dalším úseku poté bude 
vytvořen v přilehlé zeleni malý „suchý 
poldr“, kde se voda vsákne a zavlaží 
okolní zeleň místo toho, aby stékala na 
vozovku a končila v kanalizaci,“ uved-
la Katarína Ruschková, vedoucí od-
boru životního prostředí. 

Do konce roku ještě projdou re-
konstrukcí chodníky u bytových 
domů Březinova 127 a Březinova 93 
až 97. Na začátku srpna začne oprava 
zastávek MHD včetně přístupových 
chodníků), a to v ulici Gorkého, ve 
směru z centra města, a Na Člunku, 
ve směru do centra. Rekonstrukce 
by se v letošním roce měla dočkat i 
zastávka Na Helenínské ve směru 
z centra. 

Celkově bude v letošním roce re-
konstruováno 1,1 km chodníků, na 
což bude z městského rozpočtu vy-
čerpáno 8,9 milionů korun včetně 
DPH.

„V oblasti komunikací byly realizová-
ny opravy komunikací po zimním ob-
dobí, a to v souhrnném objemu takřka 3 
miliony korun. Dále odbor dopravy na 
podzim letošního roku chystá kompletní 
rekonstrukci povrchů komunikací v ulici 
Vrchlického, úsek od okružní křižovat-
ky u Domu Zdraví po most přes silnici 
I/38 a v ulici Průmyslová, od křižovat-
ky s ulicí Heroltická po křižovatku u 
závodního stravování,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Ján Tinka s tím, že 
cena akcí přesahuje 16 milionů korun 
včetně DPH a opravených silnic při-
bude v Jihlavě celkem 1,7 km.  -tz-

Trolejbusy nyní upozorňují  
na novou kampaň města

Kampaň zároveň upozorňuje na 
potřebu výrazného snížení spotře-
by jednorázových především plas-
tových obalů při nákupech i při tzv. 
jídle s sebou, snížení produkce jed-
norázových dětských plen a dalších 

jednorázových výrobků, propagace 
nákupů bez obalu a z lokálních zdro-
jů a podpora udržitelného životního 
stylu. Více informací lze nalézt na 
stránkách www.jihlava.cz/bezodpa-
du. -tz-

PO JIHLAVĚ se můžete od července svézt čtyřmi trolejbusy, polepenými fóliemi, 
které upozorňují na kampaň města s názvem Jihlava bez odpadu.

 Foto: archiv MMJ

ODKAZ

výstava fotografií z historie 
Jihlavského havířského průvodu

 do konce srpna 2019
Historické sklepení radnice, Masa-

rykovo náměstí 97/1
Výstava fotografií ze sbírek Muzea 

Vysočiny Jihlava navazuje na výstavu 
Patriot, která byla věnovaná zakla-
dateli havířského průvodu Johannu 
Hauptovi. 

Výstava nabídne pohled na histo-
rii havířského průvodu od konce 19. 
století do 60. let 20. století. 

Kromě havířků jsou na fotografiích 
vidět i domy, které dnes již nestojí a 
kdysi kolem nich průvod procházel.

Otevřeno: pondělí – pátek 8:00–
12:00, 12:30–16:00 hodin.

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ  
NEDĚLE

po celý srpen 2019
Parkán u Brány Matky Boží
Pohádky pro malé i velké v srpnu 

pokračují. 
Diváci se mohou těšit na pohádku: 

Zakletá princezna (Divadlo Studna 
- 4.8.)

O křišťálovém srdci (Czidivadlo - 
11.8.)

O ševci Kubovi (Divadýlko Mrak 
- 18.8.)

Honza a čert (Divadlo Pohádka - 
25.8.) 

O Ježibabákovi (Divadelní společ-
nosti Josefa Dvořáka – 1.9.)


