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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

pronájem komerčních prostor
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

jedna volná kancelář
k pronájmu (od 2/2021)

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* realizace a údržba zahrad

Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  Týden dovolené 
navíc  Finanční odměny  Příspěvek na penzijní  
připojištění  Věrnostní odměnu 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně  Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

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      

Průjezd centrem Blanska
uzavře až do prázdnin oprava vodovodu a kanalizace
	 Stavební	práce	uzavřely	10.	března	na	více	než	tři	měsíce	průjezd	centrem	
Blanska.	 Kvůli	 opravě	 kanalizace,	 vodovodu	 a	 na	 ně	 navazující	 rekon-
strukci	 páteřních	 komunikací	 motoristé	 neprojedou	 úsekem	 od	 kruho-	
vého	objezdu	na	začátku	náměstí	Svobody	až	po	spojnici	mezi	náměstím	
Republiky	a	Wanklovým	náměstím.	Oprava,	která	probíhá	ve	spolupráci	
se	Svazkem	vodovodů	a	kanalizací	(Svazek),	má	skončit	30.	června	letošní-
ho	roku.

	 Úplná	 uzavírka	 platí	 pro	 veškerá	
motorová	vozidla	s	výjimkou	vozidel	
stavby	 a	 vozidel	 Integrovaného	 zá-
chranného	 systému.	Uzavírka	 se	 do-
týká	 Bezručovy	 ulice	 od	 výjezdu		
z	 okružní	 křižovatky	 s	 ulicí	 Dvor-	
ská	 směrem	do	centra,	náměstí	Svo-
body	 i	 Seifertovy	 ulice	 v	 úseku		
od	 křižovatky	 s	 Dolní	 Palavou	 po		
křižovatku	 s	 náměstím	 Svobody.	
Uzavřená	 je	 také	 Rožmitálova	 ulice		
v	úseku	od	náměstí	Svobody	po	bu-	
dovu	městské	knihovny	a	na	ni	nava-
zující	úsek	náměstí	Republiky	až	po	
zpomalovací	 pruh	 u	 Wanklova	 ná-
městí.
	 Vodovodní	potrubí	se	dočká	výmě-
ny	téměř	po	sto	letech.	„V	daném	úse-
ku	je	jedno	z	nejstarších	vodovodních	
potrubí	 v	 Blansku,	 pochází	 z	 30.	 let	
minulého	 století.	 Bez	 kompletní	 vý-

měny	 by	 hrozba	 havárie	 byla	 velice	
reálná,“	 uvedl	 tajemník	 Svazku	 Petr	
Tioka.
	 „Vítězem	 soutěže	 na	 dodavatele		
se	 stala	 firma	 IMOS,	 ta	 od	 pondělí		
15.	 března	 začala	 provádět	 výměnu	
kanalizačního	 potrubí,	 v	 dalších	
dnech	 na	 ni	 pak	 navázala	 oprava		
stávajícího	 vodovodního	 řadu.	 Díky	
tomu,	že	 je	uzavřeno	centrum	v	celé	
délce	oprav,	mohou	práce	postupovat	
daleko	rychleji,	než	kdyby	se	šlo	ces-
tou	 částečných	 uzavírek	 po	 jednotli-
vých	úsecích,“	popsal	Tioka.
	 Jen	 práce	 Svazku	 vodovodů	 a	 ka-
nalizací	včetně	projektové	dokumen-
tace	 přijdou	 na	 9,5	 milionů	 korun.	
Dalších	 zhruba	 šest	 milionů	 město	
zaplatí	 za	 nové	 povrchy	 komunikací		
a	související	úpravy.	„Dlouhodobě	
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