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Jedna z rodin, ubytovaných v sociál-
ních bytech v rámci projektu Housing 
First, už nezaplatila měsíční nájemné 
ve výši 8480 korun.

Rada města se rozhodla uhradit tuto 
částku z garančního fondu.

O situaci se zajímal na zastupitel-
stvu Jiří Pokorný (ANO 2011). 

„Toto je přesně ta situace, ke které jsme 
se dle mého soudu neměli dopracovat. 
My jsme ty nájemníky zabydleli a hned 
jim dotujeme nájemné,“ řekl na zastu-
pitelstvu Pokorný.

„Je to u jedné domácnosti a je to place-
né z grantu, který jsme získali. Oni ne-

měli peníze na to, aby zaplatili. Lze jed-
norázově poskytnout finanční dar na to, 
aby se ta situace stabilizovala, přičemž 
se předpokládá, že u té domácnosti se 
toto nebude opakovat  nebo pouze do té 
doby, než se zvýší příjem té domácnosti 
natolik, aby to ufinancovali,“ vysvětlil 
radní Daniel Škarka (Fórum Jihlava). 

Vysvětlil, že není cílem, aby každý 
měsíc město dávalo dar, naopak cílem 
je, aby se stabilizovala domácnost a 
její příjem na to, aby mohly financo-
vat z vlastního domácího rozpočtu 
veškeré náklady související se životem 
dětí i rodičů. -lm-

Město za ně uhradilo nájemné

Je dokončena oprava povrchu cyk-
lotrasy B06, která začíná pod dál-
ničním přivaděčem I/38 v ulici U 
Boroviny a vede podél dálničního 
přivaděče směrem k ulici Smrčen-
ská. 

V rámci opravy byly vyspraveny 
výtluky a v částech komunikace, kde 
byl povrch rozsáhle poškozen, byla 

provedena oprava v celé šířce. Cyk-
lotrasa o celkové délce 850 metrů 
byla v obou směrech označena smě-
rovou tabulkou pro cyklisty. Na rea-
lizaci byla poskytnuta dotace z Fon-
du Vysočiny Kraje Vysočina v rámci 
programu Cyklodoprava a cyklotu-
ristika 2019 ve výši 500 tis. korun.
 - lm -

Opravili cyklostezku podél 
dálničního přivaděče

Město chce během letošní staveb-
ní sezóny opravit chodníky, zpevně-
né cesty a nájezdy do garáží na ulici 
Březinova. 

Chodníky se teď opravují také Na 
Slunci, kde město postaví i nové par-
koviště.

„Jedná se o rekonstrukci chodníků 
vždy u vstupů do domů a o položení 
nového asfaltového povrchu na beto-
nových a popraskaných asfaltových 
plochách, které slouží jako parkoviště 
a nájezdy do garáží,“ řekl Jaroslav Vy-

mazal, radní Jihlavy pro oblast do-
pravy.

Termín dokončení je 90 dnů, ale 
podle stavební firmy budou opravy 
hotové zhruba do poloviny června.

Zároveň město opraví také další 
chodníky na sídlišti Na Slunci v uli-
cích Nad Plovárnou a Hany Kvapi-
lové. 

V chodnících dělníci vyměnili vy-
sokonapěťové kabely. V nejbližší 
době má začít i stavba nového par-
koviště v této lokalitě. -lm-

Na Březinkách začala  
rekonstrukce chodníků

VYHOZENÁ INVESTICE. Koncem minulého roku nechalo město na žádost osadního výboru ve Starých Horách opravit chodník na ulici Romana Havelky u mateřské 
školy. Uběhlo několik měsíců a obrubník na křižovatce Romana Havelky a Na Dolech je poničen.

Důvodem je obtížný průjezd křižovatkou pro MHD i nákladní automobily, které si kvůli koloně aut na Romana Havelky nemohou nadjet tak, aby jejich zadní kola 
nevjela na chodník. Tato situace nastává zejména po čtrnácté hodině, kdy křižovatkou projíždí množství aut lidí z ranní směny. Dá se tedy předpokládat další devasta-
ce zrekonstruovaného chodníku, nehledě na možnost zranění chodců. Foto: Lubomír Maštera 

To nám ten chodník dlouho nevydrží

PODEPSALI SMLOUVU. Podpis trojstranné smlouvy mezi městem Jihlava, HC 
Dukla Jihlava a společností CZ Loko o spolupráci v nejbližších pěti letech. Podle 
CZ Loko už se jmenuje hokejový stadion, teď se partnerství ještě rozšiřuje. „Staví-
me a modernizujeme celou provozovnu, ze které se stane výspa CZ LOKO. „ řekl 
Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ Loko. 

Dohodu podepsala za město primátorka Karolína Koubová (vlevo), za HC 
Dukla Jihlava jednatel Bedřich Ščerban a za CZ Loko generální ředitel společnos-
ti Josef Gulyás (uprostřed) a Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ Loko (vpravo). 

 Foto: Lubomír Maštera

Trojstranná smlouva o hokeji

Vedení města si spočítalo, že bude 
muset díky epidemii ušetřit 135 mi-
lionů korun. A tak jednou z akcí, 
které město přesune na příští rok, je 
cyklostezka u Plastikovu.

Celá cyklostezka měla být asi za 
41 milionů. Dalších 50 milionů chce 
ušetřit na běžných výdajích magis-
trát a pro příští rok radnice nepočítá 
ani se 40 miliony, které jsou vyčle-
něny na zpevněnou dráhu letiště v 

Henčově.  Náklady na letiště by se 
v současné době vyšplhaly přibližně 
na 190 milionů, město bude hledat 
strategického partnera. 

Vedení města také navrhovalo zru-
šit  vybudování sjezdu z mostu na 
dálničním přivaděči k ulici Romana 
Havelky, ale zastupitelé se postavi-
li proti tomuto rozhodnutí s tím, že 
sjezd má pro Jihlavu mimořádný vý-
znam.  -lm-

Město ušetří 135 milionů


