
NOVÉ útočiště budou mít sportovci přímo u oválu stadionu Na Stoupách, kde vznikne třípatrová budova (na vizualizaci) 
s tribunou pro asi tři stovky sedících diváků, šatnami pro sportovce, prostory pro časomíru, techniku, občerstvení a sociální 
zařízení. Foto: archiv MMJ

FÓRUM MLADÝCH
Beseda s mládeží 

od 15 do 26 let
k  problémům života 

ve městě.
V DIODu 31. března 

od 10 hodin.

Jednání městského 
zastupitelstva

15. dubna od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno
on-line na webu města.

Oslavy Dne Země
na Masarykově náměstí
a další doprovodné akce

(program na str. 22).

Slavnostním poklepáním základního kame-
ne začala stavba Sportovně relaxačního centra 
Český mlýn v Jihlavě. 

Areál se bude rozprostírat na pravém břehu řeky 
Jihlavy od tenisových kurtů až po most Na Do-
lech. 

„Vznikne prostor pro volnočasové a sportovní akti-
vity. V projektu jsou nové stezky pro cyklisty a in-li-
ne bruslaře, vyroste zde jeden z největších českých 
skateparků, poblíž restaurace Starka bude přes řeku 
nová, 35 m dlouhá lávka pro pěší a cyklisty, součástí 
je sportovní plácek, dětské hřiště a prostor s venkov-
ními posilovacími stroji,“ popsal začínající stavbu 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Terénní úpravy nábřeží a vybudování stezek umož-
ní pohodlnější přístup k řece, vzniknou tzv. pobytové 
louky k odpočinku, slunění, piknikování apod. 

Projektová cena centra byla bezmála 68 milio-
nů korun včetně DPH (v částce je zahrnuto zpra-
cování projektové dokumentace, výkon staveb-
ně technického dozoru a činnost koordinátora 
BOZP), výběrové řízení cenu snížilo na necelých 
30 milionů korun (bez DPH), nejnižší částku na-
bídla společnost PSJ, a. s. Stavba bude dokončena 
v prosinci 2014.

Stezka na protějším břehu řeky je od jara do 
podzimu velmi vyhledávaná především bruslaři 
a cyklisty, slouží i k rodinným procházkám, za pří-

znivého počasí se zde pohybují stovky lidí. 
V údolí je vyhledávané koupaliště Vodní ráj, v ne-

dalekém průmyslovém areálu Motorpalu je otevře-
ná lezecká stěna, v jarních měsících se začne stavět 
rodinné centrum Robinson, na údolí pak navazu-
je lesopark Heulos se sportovním areálem, letním 
kinem, lanovým centrem a zoologickou zahradou.

Letos Jihlava uskuteční další tzv. revitalizační 
projekty. Kromě Českého mlýna se rozbíhá II. 
etapa revitalizace lesoparku Malý Heulos, revitali-
zace největšího jihlavského sídliště Březinky, revi-
talizace městské památkové rezervace a připravuje 
se revitalizace ulice Srázné – kompletní řešení po-
vrchů a kanalizace.  -rt-

Začala stavba areálu pro volný čas

V Jihlavě začaly úpravy veřejného 
prostranství v městské památkové 
rezervaci. 

„U kostela sv. Jakuba se budou opra-
vovat části hradebních zdí a schody do 
lesoparku Heulos, na upraveném par-
kánu budou herní prvky pro děti, la-
vičky a další mobiliář,“ řekl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Další novinkou bude průchod 
z Hluboké ulice do lesoparku Heu-
los. Dosud uzavřená část parkánu se 

otevře, vybuduje se schodiště a ve-
řejné osvětlení. 

„Z centra města se pěší dostanou 
na Heulos z Křížové ulice a pak až 
u kostela sv. Jakuba nebo z Brněn-
ské ulice. Novou trasou si pěší zkrátí 
cestu z centra do parku,“ uvedl pri-
mátor.

Atraktivní pro obyvatele města 
i návštěvníky budou dva unikát-
ní průhledy do podzemí na Ma-
sarykově náměstí, jeden v šachtě 

nedaleko někdejší prodejny Baťa, 
druhý v dolní části náměstí ne-
daleko bývalého Tuzexu. Projekt 
řeší také dešťovou kanalizaci, ve-
řejné osvětlení, přeložky optické-
ho kabelu a umístění stojanu pro 
kola.

Úpravy vyžadují částečná omeze-
ní, neprůchodná je část hradebního 
parkánu od Jakubského náměstní po 
Brněnskou ulici, uzavřeno je (z po-
hledu od kostela) pravé rameno 

schodiště vedoucího do lesoparku 
Malý Heulos, kaple Olivetská hora 
je oplocena.

Projekt s názvem „Regenerace ve-
řejných prostranství v MPR Jihlava 
– I. etapa“ získal podporu ROP Jiho-
východ. Na základě výběrového ří-
zení se stala dodavatelem fi rma PSJ, 
a. s., s nejnižší nabídnutou cenou 
6.326.073,- korun. Dokončení úprav 
je naplánováno na letošní listopad.
 -rt-

Vznikne nový průchod z centra 
na Heulos a budou průhledy do podzemí


