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Realizace dalších projektů města 
zařazených do IPRM úspěšně pokračuje

Poté, co byla v letošním roce do-
končena realizace dvou prvních 
projektů statutárního města Jihlavy, 
které jsou řešeny v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního 
města Jihlavy (IPRM), zaměřených 
na vybudování Parku nad tunelem 
a Regeneraci a rozvoj dětských hřišť 
v Jihlavě, a byly dokončeny parkové 
úpravy v rámci projektu „Park Gus-
tava Mahlera“, pokračovala úspěšně 
v letošním roce také realizace dalších 

projektů zařazených do IPRM, které 
jsou fi nancovány z dotací Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod (ROP Jihovýchod).

Realizace projektu „Revitalizace 
části parku Malý Heulos“, který zís-
kal dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 
67,532 mil. Kč, byla zahájena v led-
nu roku 2009. V rámci projektu do-
jde k přeložce koryta řeky Jihlávky 

včetně vybudování mostu a nava-
zujících komunikací a vzniku oddy-
chové a relaxační zóny s hřištěm pro 
děti a malou letní scénou. Po zřízení 
staveniště a přípravných pracích byly 
zahájeny stavební práce na odtrub-
nění a přeložce koryta řeky Jihlávky, 
komunikaci podél řeky, kanalizaci a 
objektu tzv. malé scény. Do součas-
nosti byla dokončena přeložka ka-
nalizačního sběrače, přeložky kabelů 
NN a kabelové rozvody veřejného 

osvětlení. Rovněž 
objekt malé scény s 
kapacitou cca 100 
diváků je prakticky 
dokončen a zbývá 
jen montáž laviček, 
podlahy a zastře-
šení jeviště. V rela-
xační zóně byly do-
končeny chodníky 
a v současnosti zde 

probíhají terénní úpravy a další sou-
visející práce. Od léta 2009 jsou také 
realizovány práce na výstavbě nové-
ho mostu, dále pokračuje výstavba 
komunikací a přeložka koryta řeky. 
Stavba by měla být dokončena kon-
cem roku 2010.

Dalším z realizovaných projektů 
podpořených z ROP Jihovýchod je 

„Přístavba ZŠ speciál-
ní Březinova 31, Jih-
lava“, který spočívá v 
přístavbě budovy a 
dalšího zázemí speci-
ální základní školy pro 
žáky s kombinovaným 
postižením. Součástí 
tohoto projektu za-
hájeného před rokem 
jsou také energeticky 
úsporná opatření stá-
vající budovy. V rámci projektu již 
bylo dokončeno a předáno dětské 
hřiště s umělým povrchem, které má 
škola k dispozici od počátku tohoto 
školního roku, a dále byly ukončeny 
práce na zateplení budovy, výměně 
oken a dveří. V současné době pro-
bíhají práce především na samotné 
přístavbě školy. Je dokončena hrubá 
stavba, včetně zastřešení a osazení 
oken a dveří. Budova přístavby bude 
se stávající budovou propojena spo-
jovacím krčkem a stropním trans-
portním a zvedacím systémem. Bu-
de obsahovat učebny, multimediální 
učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu, 
šatny se sprchami, dílnu pracovních 
činností a keramickou dílnu a další 
sociální zázemí. Celá budova bude 
zařízena novým interiérem. Celko-
vé náklady stavby činí přes 50 mil. 
Kč, dotace byla schválena ve částce 
48,871 mil. Kč. 

Realizace projektu „Areál pro spor-
tovní a volnočasové aktivity u Hel-
lerova rybníka, Jihlava“ je téměř u 
konce. Statutární město Jihlava za-

čalo areál budovat v červenci a na 
jeho fi nancování se významně po-
dílí dotace z ROP Jihovýchod, která 
byla schválena ve výši 11,333 mil. 
Kč. Zmíněný areál sestává ze dvou 
sportovních hřišť, z nichž jedno je s 
umělým povrchem a jeho součástí je 
také tenisová stěna, a druhé s povr-
chem asfaltovým, a z dětského hřiště 
s prvky pro děti od 3 do 14 let. Další 
částí projektu bylo vybudování pro-
pojovacího chodníku mezi ulicemi 
Halasova a Vrchlického s veřejným 
osvětlením a asfaltovým povrchem, 
který je vhodný i pro využití k jízdě 
na kolečkových bruslích, a dvou za-
střešených odpočívadel vybavených 
lavičkami a odpadkovými koši. Vý-
znamnou položkou v rozpočtu pro-
jektu byla také revitalizace zeleně, 
vysázení nových stromů a keřů jak na 
vytvořených zálivech podél nového 
chodníku, tak i podél ulice Vrchlic-
kého. K dokončení celého projektu 
chybí pouze osetí území trávníkem, 
které bude provedeno na jaře 2010.

Dva nové úseky stezek pro 
cyklisty i pěší byly dokončeny

Stavební práce na 
projektu „Rozšíření sí-
tě cyklistických stezek 
v Jihlavě“, jehož před-
mětem bylo vybu-
dování dvou nových 
úseků cyklistických 
stezek na území statu-
tárního města Jihlavy, 
byly v září letošního 
roku dokončeny. V 
měsíci říjnu byly poté 
vydány potřebné ko-
laudační souhlasy. Slavnostní otevření se za přítomnosti asi 80 cyklistů, pě-
ších i zástupců města a Úřadu Regionální rady uskutečnilo dne 27. 10. 2009.  

Prvním úsekem je smíšená stezka pro cyklisty a pěší s pracovním označe-
ním G04 - podjezd pod komunikací Havlíčkova, jejíž celková délka je pou-
hých 120 m. Její význam nespočívá v délce, ale ve skutečnosti, že se jedná 
o mimoúrovňové křížení s dopravně velmi rušnou komunikací Havlíčkova, 
které nabízí cyklistům i chodcům bezpečnou alternativou překonání této do-
pravně zatížené komunikace. Druhým úsekem je dělená stezka pro cyklisty 
a pěší propojující konec ulice Telečská v Jihlavě s částí města Jihlavy - Písto-
vem. Délka tohoto úseku, jehož součástí je také veřejné osvětlení, je 1,026 
km. 

Celý projekt byl spolufi nancován z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod. Dotace na projekt činila 92,5 % z celkových způsobi-
lých výdajů (85 % zdroje Evropské unie, 7,5 % státní rozpočet), zbývající po-
díl na způsobilých výdajích projektu a veškeré nezpůsobilé výdaje byly hra-
zeny z rozpočtu statutárního města Jihlavy.

Jihlava získala 34 milionů na 
bezbariérové zastávky MHD

Statutární město Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na bezbariérové úpravy 
stávajících zastávek MHD na území města z prostředků Regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Jihovýchod. V rámci schváleného projektu „Bez-
bariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD 
v Jihlavě – I. etapa“ budou provedeny bezbariérové úpravy 30 vybraných za-
stávek MHD - 4 zastávky na Masarykově náměstí a dalších 26 zastávek se 
nachází na nejfrekventovanějších trolejbusových linkách A a C. Celkové ná-
klady projektu jsou odhadovány na cca 39 mil. Kč a dotace byla Výborem 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválena v požadované 
výši 33,93 mil. Kč.

Tento projekt představuje první etapu komplexně pojatého projektu zamě-
řeného na bezbariérové úpravy zastávek MHD na území statutárního měs-
ta Jihlavy a instalaci informačních panelů a zařízení dopravní telematiky pro 
preferenci vozidel MHD v silničním provozu v Jihlavě. Projekt přímo nava-
zuje na projekty Dopravního podniku města Jihlavy zaměřené na pořízení 
nízkopodlažních vozidel MHD a výstavbu bezbariérových tras na území sta-
tutárního města Jihlavy (např. bezbariérová úprava Masarykova náměstí). Cí-
lem projektu je kromě všeobecného zlepšení kvality veřejné dopravy pro ces-
tující především zvýšení mobility a rozšíření možnosti využívání MHD pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, seniory a rodiče s dětmi. 
Realizace stavebních prací by měla probíhat v dubnu – listopadu 2010.

(Dvoustranu připravil -lm-)


