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Přihlášeno:
Narozeno:
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Zemřelo:
Ubylo celkem:
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Město Jihlava má k 31. 8. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 714 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpnu 2011

Přehled investičních akcí statutárního
města Jihlavy v realizaci k 31. 8. 2011

Přinášíme dokončení přehledu investičních akcí města, který jsme začali 
v minulém vydání NJR. Prvních osm akcí představujeme znovu zkrácenou 
formou.

1. Snížení energetické náročnosti ZŠ Rošického
2. Cyklostezka, cyklotrasa R02
3. Sídliště U Hřbitova – parkoviště
4. Bezpečná silnice 2011
5. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika, Jarní 22a
6. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika, Antonínův Důl
7. ZŠ Demlova 32, 34 - stavební úpravy pavilonu B2
8. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

9. Kostel Povýšení sv. 
Kříže - rekonstrukce - II. 
etapa – 1. Část

Obnova části omítek, vý-
malba a dodávka a montáž 
podhledů z pnutých pod-
hledových fólií nahrazující 
klenby v presbytáři.

Dokončeno

10. Objekt občanské vybavenosti, Heroltice - stavební úpravy
Přístavba přízemního objektu (sociální zařízení a příruční sklad), zateplení 

temperované části objektu, venkovní úpravy objektu a jeho přístupu.
Termín dokončení: září 2011

11. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek
Úprava chodníků, rozší-

ření parkovišť, kontejnero-
vých stání, veřejného osvět-
lení, úprava zelených ploch 
včetně dětských hřišť. Na 
akci bude poskytnuta dota-
ce ROP ve výši 92,5 % způ-
sobilých nákladů.

Termín dokončení: 
prosinec 2011 – stavba
červenec 2012 – sadové 
úpravy

12. Regenerace veřejných 
prostranství v části města 
– Pávov

Stavba dešťové kanalizace, 
chodníku, veřejného osvět-
lení, kontejnerových stání, 
úprava zelených ploch včet-
ně dětského hřiště. Na ak-
ci bude poskytnuta dotace 
ROP ve výši 92,5 % způso-
bilých nákladů.

Termín dokončení: červe-
nec 2012

13. Regenerace veřejných prostranství v části města – Pístov
Vybudování chodníků a 

společných pásů pro pro-
voz cyklistů a chodců ze 
zámkové dlažby, chodníků 
z kamenných odseků, asfal-
tových vozovek a vozovek 
ze zámkové dlažby. Sou-
částí chodníků je zřízení 
dvou autobusových zastá-
vek a přístupu ke kapli po 
dřevěném chodníku. Dále 
bude vybudováno dětské a 
sportovní hřiště včetně oplocení, mobiliáře a protihlukové stěny. Předmětem 
plnění jsou dále sadové úpravy, veřejné osvětlení, ochrana zemních kabelů a 
přeložka nadzemního telefonního vedení. Na akci bude poskytnuta dotace 
ROP ve výši 85 % způsobilých nákladů.

Termín dokončení: červenec 2012

20. Rekonstrukce mostu u Jánů, 
ul. Havlíčkova, Jihlava

Rekonstrukce mostu se zachová-
ním původního vzhledu se všemi 
detaily i s původními nosnými kon-
strukčními prvky. V délce úpravy bu-
dou osazeny kolejnice elektrické drá-
hy dle původní dokumentace mostu.

Termín dokončení: prosinec 2011
 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval -lm-)

14.  Ul. Rantířovská - chodník a veřejné osvětlení
Vybudování nového chodníku, odvodnění komunikace a veřejného osvět-

lení v ul. Rantířovská, Jihlava. 
Termín dokončení: září 2011

15. Rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu a veřej-
ného osvětlení ul. Kollárova, Jihlava

Rekonstrukce stávajícího a výstavba nového vodovodu, rekonstrukce kana-
lizace, rekonstrukce komunikace a chodníků a rekonstrukce rozvodů veřej-
ného osvětlení.

Termín dokončení: květen 2012

16. Antonínův Důl - chodník a odvodnění komunikace
Vybudování nového chodníku a odvodnění komunikace v příměstské části 

Antonínův Důl v Jihlavě - I. část. 
Termín dokončení: říjen 2011

17. Rekonstrukce kanalizace - II. etapa, 1. část - Hruškové Dvory 
Jedná se o realizaci stavby kanalizace o celkové délce cca 435 m včetně 

veřejných částí přípojek – vesměs uloženo v komunikaci se živičným povr-
chem. Související oprava komunikace v celé šíři vozovky.

Termín dokončení: červen 2012

18. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad - III. etapa
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů v ul. U Hřbitova, Brtnická, 

Kpt. Jaroše, Sládkova, Za Poštou, Štefánikovo nám., Nad Plovárnou, Nad 
Splavem, Vojanova, Slavíčkova,  Majakovského, Mlýnská, Pavlovova, L. Ja-
náčka, E. Rošického, Jiřího z Poděbrad, Zborná, v blízkosti křižovatek Na 
Růžku - Sokolovská, U Studně - Sluneční, Okrajová - Horní, Okrajová - Za 
Lesem

Termín dokončení: září 2011

19. Centrum environmentální vý-
chovy v Jihlavě

Novostavba objektu situovaného 
v areálu zoo v Jihlavě a pořízení inte-
riéru.

Termín dokončení: říjen 2011


