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Rekonstrukce vodovodu uzavře průtah centrem,

Hledáme nové kolegy / kolegyně 
na  pracovní pozice:

Plánovač výroby
Požadavky na kandidáta:
Vzdělání středoškolské, ideálně strojní.
Anglický jazyk středně pokročilý.
Práce na PC – MS Office.
Praxe na obdobné pozici výhodou.
Analytické schopnosti, logické myšlení.
Pečlivost, odpovědnost.

Vaše úkoly:
Sledování a kontrola příchozích zakázek.
Plánování výroby a materiálu. Optimalizace zásob.
Komunikace s nákupním oddělením. Příprava reportů.

Technik zkušebny vývoje
Požadavky na kandidáta:
Vzdělání min. maturita – nejlépe obor strojní, textilní.
Znalost čtení výkresové dokumentace.
Zkušenosti s obsluhou komunálních měřidel
Práce na počítači MS Office, SAP výhodou.
Anglický jazyk na úrovni mírně pokročilý.

Vaše úkoly:
Obsluha zkušebních zařízení.
Vyhodnocování zkoušek a jejich dokumentace.
Spolupráce při definování zkušebních metod.
Podílení se na vývojovém projektu a ověřování výstupů z vývojových prací.
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 Dotované stravování v závodní jídelně

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, e-mail: personal@novibra.com

	 Rozsáhlou	 rekonstrukci	 vodovodu		
a	 na	 ni	 navazující	 opravu	 páteřních		
komunikací	 v	 centru	 Blanska	 chystá		
od	 března	 město	 ve	 spolupráci	 se	
Svazkem	vodovodů	a	kanalizací	(Sva-
zek).	Centrum	Blanska	se	kvůli	práci	
na	 novém	 vodovodním	 řadu	 uzavře	
pro	 motoristy	 na	 více	 jak	 tři	 měsíce.	
Úplná	uzavírka	pro	veškerá	motorová	
vozidla,	a	to	s	výjimkou	vozidel	stavby	
a	 vozidel	 Integrovaného	 záchranného	
systému,	je	naplánovaná	od	10.	března	
do	30.	června	letošního	roku.	
	 „Současný	vodovod	je	na	hranici	ži-
votnosti,	 proto	 Svazek	 plánuje	 rekon-
strukci	části	kanalizace,	vodovodu	i	vo-
dovodních	 přípojek.	 Rozhodli	 jsme	 se	
tuto	 dlouhodobě	 plánovanou	 opravu		
využít	 a	 na	 opravu	 vodovodu	 navázat	
pokládkou	nového	asfaltového	povrchu,	
výměnou	přídlažeb	a	v	některých	mís-
tech	 také	 novými	 povrchy	 chodníků,“	
popsal	starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 Do	stejného	období	město	plánujeme	
zasadit	také	změnu	trvalého	dopravního	
značení	na	náměstí	Svobody.	Zde	dojde	
k	novému	vodorovnému	značení	a	upra-
vení	 šíře	 stávajících	 parkovacích	 míst		
a	také	k	trvalému	zjednosměrnění	výjez-
du	z	parkoviště	na	náměstí	u	bývalého	
obchodního	domu	Družba.
	 „Víme,	že	dopravních	staveb	a	s	nimi	
souvisejících	omezení	 je	 letos	napláno-
váno	více,	proto	žádáme	veřejnost	o	sho-

zábor v komunikaci
objízdná trasa
objízdná trasa 
pro zásobování

opraví se i povrchy vozovky
vívavost.	Na	druhou	stranu	se	vše	snaží-
me	připravit	tak,	aby	na	sebe	jednotlivé	
stavby	 navazovaly.	 A	 aby	 byl	 průtah	
centrem	hotový	například	do	doby,	než		
v	 srpnu	 začnou	 práce	 na	 přemostění,“	
dodal	Jiří	Crha.
	 Plánována	 uzavírka	 se	 dotkne	 Bez-	
ručovy	ulice	od	výjezdu	z	okružní	kři-
žovatky	s	ulicí	Dvorská	směrem	do	cen-
tra,	náměstí	Svobody	i	Seifertovy	ulice		
v	úseku	od	křižovatky	s	Dolní	Palavou	
po	 křižovatku	 s	 náměstím	 Svobody.	
Uzavřena	 bude	 také	 Rožmitálova	 ulice		
v	úseku	od	náměstí	Svobody	po	budovu	
městské	 knihovny	 a	 na	 ni	 navazující	
úsek	náměstí	Republiky	až	po	zpomalo-
vací	pruh	u	Wanklova	náměstí.
	 „V	 provozu	 i	 během	 rekonstrukce	
zůstane	vjezd	a	výjezd	na	horní	parko-
viště	na	náměstí	Republiky	u	Poduklí.	
Uzavřené	části	průtahu	centrem	budou	
řidiči	osobních	vozidel	muset	objet,	ze	
Seifertovy	 ulice	 bude	 osobními	 auto-
mobily	možné	projet	ulicí	Dolní	Palava	
na	 ulici	 Dvorskou	 a	 zpět	 na	 kruhový	
objezd	Dvorská	x	Bezručova.	Z	kruho-
vého	 objezdu	 na	 Sadové	 ulici	 povede	
objízdná	trasa	Smetanovou	ulicí	na	Po-
říčí	a	dále	ulicí	Mlýnskou,“	popsala	ve-
doucí	 odboru	 správy	 a	 rozvoje	 města	
Petra	Skotáková.
	 „Pro	 nákladní	 dopravu	 a	 tranzit		
povede	doporučená	objízdná	 trasa	po	
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