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Příprava projektů IPRM na rozvoj
okrajových částí města

    V současné době probíhají 
přípravné práce na dvou pro-
jektech zaměřených na rege-
neraci a rozvoj veřejných pro-
stranství v okrajových částech 
města. Tyto projekty budou 
součástí Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města Jih-
lavy, jehož předmětem je mimo 
jiné regenerace a revitalizace 
veřejných prostranství v centru 
i ostatních částech města, a mě-
ly by být podpořeny z prostřed-
ků Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod. 
Pro regeneraci veřejných pro-
stranství v letech 2010 a 2011 byly s ohledem 
na podmínky dotačního programu vybrány části 
města Pávov a Pístov. 

     Projekt „Regenerace veřejných prostranství v 
části města Jihlava – Pávov“ spočívá v celkové re-
generaci veřejných prostranství ve Starém i Novém 
Pávově, která zahrnuje vybudování nového chod-
níku včetně odvodnění, bezbariérové úpravy za-
stávky MHD a výstavby kontejnerového stání při 

hlavní silnici v Novém Pávově. Na tento chodník 
na jihu naváže relaxační plocha, v rámci které bu-
de vybudován chodník, osazeny lavičky a provede-
ny související parkové úpravy. V nedaleké západní 
části bude oblast nové zástavby doplněna o chybě-
jící veřejné osvětlení a kontejnerové stání. 

     Ve Starém Pávově bude regenerován stávající 
parčík a přiléhající veřejné prostranství, jehož sou-
částí bude také vybudování dětského hřiště, kon-
tejnerového stání a bezbariérová úprava přiléhající 

zastávky MHD. V současnosti 
se zpracovává projektová do-
kumentace, realizace projektu 
se předpokládá v roce 2010 a 
předpokládané náklady se od-
hadují na 7 mil. Kč.

 Další projekt „Regenerace 
veřejných prostranství v části 
města Jihlava – Pístov“ bude 
řešit celkovou regeneraci návsi 
v Pístově včetně vybudování 
nového chodníku a zpevně-
ných ploch, veřejného osvět-
lení a souvisejících parkových 
úprav. Součástí projektu je 
také vybudování dětského a 

sportovního hřiště (v prostoru nad požární nádr-
ží), kontejnerového stání a bezbariérová úprava 2 
stávajících zastávek MHD. Obě hřiště jsou v dosa-
hu nově vybudované cyklostezky R01 vedoucí do 
Pístova. V současnosti je zpracovávána projektová 
dokumentace, realizace projektu se předpokládá v 
roce 2011 a celkové stavební náklady se předběžně 
odhadují ve výši cca 8 mil. Kč. 

(Z podkladů ORM připravil  -lm-)

PARČÍK ve Starém Pávově, kde má vznik-
nout dětské hřiště.

CELKOVOU regenerací by měla v roce 2011 
projít také náves v Pístově.


