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Na jankovickém sídlišti začaly práce na novém hřišti

Osazené obrubníky, dláždění ulic a zemní práce na budoucím hřišti. Druhá etapa
revitalizace sídliště je v plném proudu a souběžně probíhá výstavba nového hřiště
v severní části. Časový postup stavebních prací odpovídá plánu a bude pokračovat
v příštím roce, kdy dojde také na obnovu vnitrobloků a zeleně.
„Samostatným projektem je revitalizace hřiště v severní části, které bude nově obsahovat
dětské hřiště, multifunkční hřiště a parkurové hřiště. Již jsou nainstalované dřevěné herní
prvky dětského hřiště,“ přiblížil aktuální dění na sídlišti místostarosta Mgr. Bořek Černý.
Hřiště je navrženo pro všechny generace a zahrnuje i parkové úpravy. Účelem stavby je
vytvoření příjemného místa nejen pro sportování ale i relaxaci.
Okolní Sadová ulice je již vydlážděná a v současné době dláždí ulici Jasmínovou. Obrubníky
jsou osazené také v části vnitrobloku v Topolové ulici a v jedné ze spojovacích komunikací ve
vnitrobloku mezi ulicemi Jasmínová a Růžová.
Stavební ruch v této části sídliště neutichne ani příští rok, po Novém roce se pracovníci
soustředí především na vnitrobloky v Topolové ulici a mezi Růžovou a Jasmínovou ulicí. Na
jaře 2022 zahájí výsadbu zeleně. Na celém sídlišti se zazelená 150 nových stromů v ulicích
a 52 ve vnitroblocích.
Po úspěšně dokončené I. etapě město zahájilo na přelomu června a července letošního roku
II. etapu revitalizace sídliště. Projekt revitalizace Jankovic je podobně jako na vedlejším
starém sídlišti rozdělen na několik částí – celkem pět etap. Druhá etapa zahrnuje
rekonstrukci Jasmínové ulice a části Sadové ulice, vnitrobloky v části Topolové ulice a mezi
ulicemi Jasmínová a Růžová, včetně přilehlých chodníků a cest. V rámci stavebních úprav
postupně dochází k výměně povrchu vozovky, vybudování potřebných parkovacích stání,
chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Úpravy na
klidový park se dočká i první ze dvou jankovických vnitrobloků.
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