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V roce 2011 budou realizovány statutárním městem Jihlava projekty zaměře-
né do různých oblastí řešených v rámci IPRM, které budou podpořeny z Regi-
onálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

Bude pokračovat realizace projektu Regenerace a rozvoj dětských hřišť 
v Jihlavě – II. etapa s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5,614 mil. Kč, v 
rámci něhož dojde k regeneraci dvou stávajících dětských hřišť a vybudování 
tří nových dětských hřišť v lokalitách ulice Březinova, ul. U Hřbitova, Stará plo-
várna a v částech města Sasov a Hruškové Dvory. 

Pozornost bude věnována i regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, v 
centru města i v jeho ostatních částech. V rámci projektu Revitalizace sídlišť 
na území města Jihlavy – Královský vršek (celkové způsobilé výdaje - 30,703 
mil. Kč) budou vybudovány nové a rekonstruovány stávající komunikace pro 
pěší, budou řešeny parkovací plochy a revitalizace veřejné zeleně, výstavba kon-
tejnerových stání a zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity. 

Celková úprava hradebního parkánu ve východní části historického centra 
města (od ulice Brněnská ke kostelu sv. Jakuba) včetně  vybudování chodníků 
a související infrastruktury, vybavení mobiliářem a rekonstrukcí přilehlé kaple 
Olivetské hory bude předmětem projektu Regenerace veřejných prostran-
ství v MPR Jihlava - I. etapa, jehož celkové výdaje se předpokládají ve výši cca 
10,5 mil. Kč.

Projekty IPRM plánované statutárním městem Jihlava pro rok 2011

V jarních měsících roku 2011 bude zahájena realizace stavebních prací pro-
jektu Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Pávov. 
Předmětem projektu s plánovanými celkovými výdaji ve výši 8,961 mil. Kč 
bude regenerace stávajícího parčíku a přiléhajícího veřejného prostranství ve 
Starém Pávově včetně vybudování dětského hřiště a vybudování nového chod-

níku, včetně odvod-
nění, relaxační plochy, 
kontejnerových stání 
a rozšíření veřejného 
osvětlení v Novém Pá-
vově. Následně bude 
zahájena realizace pro-
jektu Regenerace ve-
řejných prostranství 
v části města Jihlava – 
Pístov (celkové výdaje 
ve výši cca 8 mil. Kč). 
V rámci projektu bude 
provedena regenerace 
prostoru návsi v  Pís-
tově, kde vznikne nová 
stezka pro pěší a cyklis-
ty, budou vybudovány 
další zpevněné plochy 
a provedeny bezbari-
érové úpravy 2 stáva-
jících zastávek MHD. 
V lokalitě nad požární 
nádrží bude vybudová-
no nové dětské a spor-
tovní hřiště.

V oblasti sportu a volného času je plánováno zahájení realizace projektu Ve-
řejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava (celkové způso-
bilé výdaje ve výši cca 190 mil. Kč), jehož cílem je vznik sportoviště pro led-
ní sporty, přístupného pro širokou veřejnost, které povede k rozšíření nabídky 
možností pro trávení aktivního volného času dětí, mládeže, dospělých i rodin s 
dětmi. Hala zahrnující podzemní parkoviště, vlastní ledovou plochu a hlediště 
otevřené do prostoru kluziště, by měla veřejnosti sloužit od roku 2013. 

Bude také zahájena realizace projektu Sportovně-relaxační centrum Český 
mlýn (celkové způsobilé výdaje ve výši cca 47 mil. Kč) zahrnující vybudování 
páteřní cyklostezky, vznik dráhy a okruhu pro in-line bruslení, stezky pro pěší, 

travnaté plochy pro 
míčové hry, dětské-
ho hřiště a rozsáhlé-
ho skateparku. Sou-
částí projektu bude i 
lávka přes řeku Jihla-
vu, veřejné osvětlení 
a parkoviště. V úze-
mí bude současně 
zachováno biocent-
rum. 

V sociální oblasti bude provedena modernizace a rozšíření stávajících prostor 
objektu Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě. Nástavba bude zahrnovat 
zřízení tří sociálně-terapeutických dílen  a vybudování dvou specializovaných 
pracoven a nezbytného sociálního zázemí. Celkové způsobilé výdaje projektu 
Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava se předpokládají ve výši 7,5 
mil. Kč. 

Více informací o projektech IPRM naleznete na internetových stránkách sta-
tutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz) v sekci Integrovaný plán rozvoje měs-
ta v záložce Projekty. 

V roce 2011 bude pokračovat příprava rozsáhlého investičního projektu „Vý-
stavba dopravního terminálu - městské nádraží Jihlava“, jehož cílem je vybudo-
vání moderního přestupního terminálu v blízkosti stávajícího městského ná-
draží, který výrazným způsobem usnadní cestujícím přestupy mezi vlakovou 
dopravou, meziměstskou autobusovou dopravou a MHD, což je předpokla-
dem pro zavádění integrovaného dopravního systému. V současné době jsou 
řešeny majetkové vztahy s Českými drahami a Správou železniční dopravní 
cesty, jejichž vyřešení bude základem dalších jednání o technickém a fi nanč-
ním řešení projektu. 

V rámci projektu je plánována modernizace stávající nádražní budovy Jihla-
va - město a komplexní regenerace přilehlého prostoru před nádražím. V řeše-
ném prostoru mají vzniknout nové autobusové nádraží, zastávka MHD včetně 
přivedení trolejového vedení, parkovací stání a ostatní doprovodná infrastruk-
tura (kanalizace, veřejné osvětlení, cyklostezky, chodníky, revitalizace veřejné 
zeleně atd.) S ohledem na nutnost zajištění kapacitních podmínek pro doprav-
ní obslužnost má být následně vybudována také komunikace podél městského 
nádraží. 

Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách statu-
tárního města Jihlavy (www.jihlava.cz) v sekci Připravované projekty města.

Příprava projektu přestupního terminálu u městského nádraží


