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Pro programové období 2007-
2013 zpracovalo statutární město 
Jihlava strategický dokument Inte-
grovaný plán rozvoje města (IPRM), 
který sloužil k posílení všestranné-
ho a udržitelného rozvoje města 
a umožnil podporu ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Díky tomu-
to strategickému dokumentu byla 
umožněna realizace celé řady projek-
tů na území města. V současné době 
se jedná např. o projekty Sportovně 
relaxační centrum Český mlýn nebo 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II. etapa. 

V souvislosti s přípravou statutární-
ho města Jihlavy na programové ob-
dobí 2014–2020 je připravován nový 
strategický dokument, tzv. Integro-
vaný plán rozvoje území (IPRÚ), 
který je navržen pro vybraná statutár-
ní města a umožní navázat na dyna-
mický rozvoj z předchozích let. 

Strategie IPRÚ umožní zejména 
řešení nejvýznamnějších rozvojo-
vých projektů města a jeho partnerů, 
které se budou vzájemně doplňovat 
a budou mít prokazatelný dopad 
do území města a jeho okolí. Kvalit-
ně zpracovaná integrovaná strategie 
podpoří připravenost statutárního 
města Jihlavy na čerpání evropských 
fi nančních prostředků.

Po výběrovém řízení na zpraco-
vatele strategie bylo v měsíci červ-
nu 2014 zahájeno zpracování do-
kumentu IPRÚ a během července 
2014 byla vytvořena pracovní verze 
analytické části dokumentu. V sou-
časné době je připravována část ná-
vrhová. 

Zpracování těchto součástí do-
kumentu je společně s příslušnou 
administrativní kapacitou spolufi -
nancováno v rámci projektu „Vznik 
integrované strategie pro Integrova-
ný plán rozvoje území města Jihlavy“ 
z Operačního programu Technic-
ká pomoc 2007-2013, Prioritní osa 
8.3a – Administrativní a absorpční 
kapacita – cíl Konvergence. 

Celkové náklady projektu činí dle 
schválené žádosti o dotaci 1,4 mil. 
Kč a jsou ze 100 % hrazeny z dotace, 
přičemž dotace z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj představuje 85 
%, tj. 1,19 mil. Kč. Realizace projek-
tu bude ukončena do 31. 08. 2014.

Kromě projektů zařazených v rámci 
IPRÚ bude statutární město Jihlava 
nadále pokračovat také v přípravě 
dalších individuálních projektů spo-
lufi nancovaných ze strukturálních 
a investičních fondů EU a vycházejí-
cích z příslušných oborových strate-
gií a koncepcí.  -tz-

Integrovaná strategie města 
Jihlavy pro nové programové 

období 2014-2020
Počátkem srpna ofi ciálně začne 

na břehu řeky Jihlavy (poblíž 
mostu v Pražské ulici) stavba ro-
dinného parku Robinson. 

Park nabídne sportovní a zábavní 
atrakce především pro děti – tram-
políny, horolezecké stěny, prolézač-
ky, skluzavky, bludiště, hřiště apod. 

Stavba by měla být dokončena do 
letních prázdnin příštího roku. 

Náplň parku vhodně doplňuje na-
bídku volnočasových aktivit v údolí 
podél řeky. Jde o soukromou investici 
s podporou fondů EU, město Ji hlava 
zahrnula centrum Robinson do Inte-
grovaného plánu rozvoje města.  -tz-

Robinson vyroste u řeky 

Měsíc od spuštění se do progra-
mu motivačních plateb za odpad 
zapojilo více než šest stovek oby-
vatel města. 

Občané Jihlavy mohou mít nižší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. Lidé zapojení do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady 
budou mít slevu na poplatku ve výši 
65 korun, například čtyřčlenná ro-
dina tak ušetří 260 korun. Sleva na 
poplatku bude poskytnuta v roce 
2015.

Radnice vytvořila tři způsoby, kte-
rými lidé mohou ušetřit. 

„Jednou z možností je dvakrát za 
půl roku přinést na kterýkoliv z ji-
hlavských sběrných dvorů například 
bioodpad, nebezpečné odpady, elek-
trozařízení nebo kovy,“ uvádí vedou-
cí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková. 

Nejprve je nutné se na magistrátu 
na ekonomickém odboru do systé-
mu zaregistrovat. K evidenci ná-
vštěv sběrných dvorů pak poslouží 
buď už zavedená Jihlavská karta, 
nebo „odpadová“ karta, kterou 
dostane zájemce při registraci na 
magistrátu. Tento krok už udělalo 
více než 500 zástupců jihlavských 
domácností.

Další cestou pro získání slevy je 
to, že lidé požádají na odboru život-
ního prostředí o snížení počtu nebo 
objemu svých nádob na komunální 
odpad, nebo požádají o nižší četnost 
vývozu nádob. Tuto cestu dosud 
zvolilo 64 domácností.

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Tuto možnost mají 
zatím pouze obyvatelé městských 
částí Zborná a Pávov, kde byl letos 

v březnu zahájen pilotní program 
svozu bioodpadu. 

Zde se do programu zapojilo 52 
domácností. 

„Zatím se ještě nezapojilo do progra-
mu 34 domácností, které mají umístě-
né nádoby na bioodpad,“ uvedl Jan 
Machančík z odboru životního pro-
středí. Radnice usiluje, aby svoz bi-
oodpadu v celém městě byl zaveden 
od roku 2016.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady na-
jdete na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
v sekci Praktické informace, nebo je 
možné se dotazovat telefonicky (567 
167 111), osobně nebo e-mailem na 
adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitelný 
postoj. V maximální míře je třeba 
omezit vznik odpadu a zajistit jeho 
recyklaci. 

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyva-
teli Jihlavy zbude 200 kg odpadu, 
který končí bez užitku na skládce. 
Jihlava chce dosáhnout navýšení 
procenta vytříděného odpadu na 
50 procent. 

„Město se k tomu snaží vytvářet co 
nejvhodnější podmínky jak technicky 
například zřizováním sběrných dvorů 
a zajišťováním sítě kontejnerových 
stání na separovaný odpad, tak osvě-
tou nebo právě motivačními platbami. 
Uvidíme, jak bude program fungovat, 
v dalších krocích je možné jej upravo-
vat a vylepšovat,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro životní prostředí Rudolf 
Chloupek. -tz-

Už stovky lidí si zařídily 
nižší poplatek za odpad

Městská policie Jihlava pořá-
dá v období od června do září pět 
preventivních akcí s názvem „Bez-
pečně na cyklostezce“. Jihlavští 
strážníci se budou věnovat uživa-
telům cyklostezek, zejména cyk-
listům a in-bruslařům.

V termínech 2. srpna a 12. září 
se na vytipovaných cyklostez-
kách v době od 14.00 do 18.00 
a v zářijovém termínu od 17.00 
do 21.00 hodin strážníci zaměří 
na předepsanou výbavu kola, vy-
bavení in-bruslařů a vhodné pou-
žívání ochranných prvků výstroje 
– ochranné přilby, chrániče i tam, 
kde to sice zákon nestanovuje, ale 
s ohledem na ochranu zdraví a pre-
venci proti úrazům se jejich použi-
tí jeví jako potřebné. 

Součástí zářijové akce bude apel 
na dodržování zásady Být viděn 
a používání reflexních prvků. 

Akce se konají 12. září na cyklos-
tezce u Vodního ráje, 2. srpna na 
cyklostezce ve Starých Horách v Jih-
lavě (u restaurace Starka). 

„Cílem tohoto programu je zvýšit bez-
pečnost na cyklostezkách, zvláště pak 
v místech, kde se mohou pohybovat 
chodci. Odbornou radou chceme pomo-
ci cyklistům k tomu, aby měli správně 
vybavené a seřízené kolo,“ říká ředitel 
městské policie Jan Frenc.

Zájemci mohou při akcích využít 
i nabídku cyklooblečení, zúčast-
něné fi rmy budou nabízet seřízení 
a servis kol a jeho možnost dovy-
bavení. Během první červnové akce 
zapůjčila zájemcům fi rma Sportvel 
koloběžky a brusle. 

Cyklisté a ostatní účastníci se 
mohou účastnit testování znalostí, 
po jejich absolvování obdrží drobné 
ceny. 

K hlavním participujícím orga-
nizacím patří BESIP, střídavě se 
budou prezentovat fi rmy HIPP-
cycles, Kritzner a Sportvel, který je 
spíše zaměřený na vybavení pro in-
bruslaře. 

Z pojišťoven přislíbila účast ZPMV, 
VZP, a dále humanitární občanské 
sdružení Český červený kříž.

Jedná se o druhý ročník této akce. 
Městská policie se za pomoci toho-
to preventivního programu snaží 
reagovat na problémy, se kterými se 
během své činnosti setkává. 

„Po zkušenostech za největší problém 
považujeme nerespektování pravidel na 
cyklostezce, bezohlednou a nebezpeč-
nou jízdou, využívání chodníku k jízdě 
na kole, jízdu cyklistů pod vlivem al-
koholu a jízda za snížené viditelnos-
ti,“ uvedl ředitel městské policie Jan 
Frenc.  -tz-

Pokračují preventivní akce 
Bezpečně na cyklostezce

RODINNÝ park Robinson bude nabízet sportovní a závabní atrakce především 
dětem.  Repro: archiv MMJ


