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Statutární město Jihlava získalo další dotace na rozvoj 
v celkové výši 219,5 milionu korun

Dne 16. 6. 2010 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jiho-
východ k podpoře pět nových projektů statutárního města Jihlavy, jejichž re-
alizace bude fi nancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Ji-
hovýchod (ROP) ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o projekt Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – 
Pávov, projekt Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – Les-
nov, projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě, projekt 
Mateřská škola, Demlova 34a, Jihlava a projekt Veřejné sportoviště pro lední 
sporty v ulici Tyršova, Jihlava. 

KOMUNIKA CI v Novém Pávově doplní nový 
chodník.

Zvýšení komfortu klientů domova pro seniory
V rámci projektu Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – 

Lesnov dojde k rozsáhlé modernizaci vnitřního vybavení objektu domova pro 
seniory. Budou pořízeny speciální přístrojová zařízení a pomůcky (antideku-
bitní matrace, pojízdná polohovací křesla, židle do sprchy, odsávačky sekretu, 
ultrazvukový inhalátor, bezdrátové signalizační zařízení nebo myčky podlož-
ních mís). Stavební úpravy budou zahrnovat rekonstrukci osobních výtahů v 
pavilonu A a B, vybudování místností pro myčky podložních mís a technické 
zhodnocení budovy rekonstrukcí a zateplením střechy pavilonu B. V současné 
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace projektu bude 
zahájena v červenci 2010 a projekt bude dokončen již na konci tohoto roku. 
Na projekt byla získána dotace z ROP ve výši 4,586 mil. Kč.

Školní hřiště budou obnovena
Vybraná školní hřiště při základních a mateřských školách doznají během let-

ních prázdnin značných změn. 
Areál zdraví při základních školách Otokara Březiny a Demlova bude celkově 

zrekonstruován. Nový umělý povrch získají dvě hřiště, další dvě hřiště budou 
doplněna o branky a koše, aby mohla sloužit více sportovním aktivitám. Běžec-
ký ovál bude také upraven a zcela nově bude vybudována část pro skok do dál-
ky. Celý areál zůstane po rekonstrukci přístupný veřejnosti.

Také základní škola v ulici Kollárova se dočká zcela nového sportoviště. Stá-
vající asfaltová plocha se zastaralým vybavením již nevyhovuje potřebám školy 
ani požadavkům na bezpečnost. Toto hřiště nahradí dvě hřiště s umělým povr-
chem, jedno s umělým trávníkem a druhé s tartanovým povrchem. I zde dojde 
k úpravě části pro skok do dálky. Areál při základní škole bude doplněn o nové 
dětské hřiště, které bude sloužit nejen pro potřeby školy, ale bude také volně 
přístupné veřejnosti. Bude tak vybudováno hřiště s hracími prvky, které v této 
lokalitě zatím chybí a doplní síť nových dětských hřišť, která jsou budována na 

STAV SPORTOVNÍHO areálu při základní ško-
le Kollárova před rekonstrukcí.

Nová mateřská škola bude sloužit již od září
Stavba nové ma-

teřské školy na uli-
ci Demlova byla 
zahájena dne 14. 
5. 2010. V rámci 
projektu dojde k 
výstavbě objektu 
mateřské školy z 
modulárních sys-
témů s kapacitou pro 100 dětí. Nová mateřská škola bude obsahovat 4 třídy, 
výdejnu stravy, technické a sociální zázemí. Součástí projektu je rovněž vybu-
dování zahrady a dětského hřiště.

Školka bude dokončena a zkolaudována do konce srpna, aby v ní již od 1. září 
2010 mohl být zahájen provoz. Na projekt byla schválena dotace z ROP ve výši 
20,792 mil. Kč.

VIZUALIZACE budoucí mateřské školy na ulici Demlova.

území celého města.
Mateřská škola Mozaika, 

konkrétně pracoviště Bře-
zinova 114 a Dvořákova 
11, získá pro své školáčky 
nové hrací prvky. V součas-
né době nejsou tato hřiště 
dostatečně vybavena a ne-
umožňují tak dětem dosta-
tečné pohybové vyžití. Obě 
mateřské školy tak budou 
vybaveny o nové hrací sestavy na téma pirátská loď s tříúrovňovou palubou.

Sportoviště a hřiště, která jsou předmětem tohoto projektu a na jejichž reali-
zaci získalo město podporu z ROP ve výši 10,786 mil. Kč, budou realizována v 
období od července do října 2010. Nově vybudované objekty budou již odpo-
vídat nejen nárokům na moderní výuku, ale také požadavkům na bezpečnost.

Výstavba veřejného sportoviště se zaměřením na lední sporty
Také vybudování nového veřejného sportoviště pro lední sporty na ulici Tyr-

šova v Jihlavě bude podpořeno z ROP dotací ve výši 176,345 mil. Kč. Nově vy-
budovanou halu využije kromě veřejnosti až 11 tisíc dětí a školáků z mateřských, 
základních a středních škol, více než 400 amatérských sportovců a 500 naděj-
ných mladých hokejistů a krasobruslařů z Jihlavy a okolí. 

Nové sportoviště bude vybudováno v prostoru bývalé venkovní nekryté ledo-
vé plochy, kterou využívaly školy, mládežnický oddíl HC Dukla Jihlava a veřej-
nost. Venkovní plocha z technických důvodů již nesloužila svému účelu, a proto 

se veškeré sportovní aktivity 
přesunuly do haly Horácké-
ho zimního stadionu. Došlo 
tedy k výraznému omezení 
bruslení pro veřejnost a také 
pro školská zařízení. 

Nová hala bude mít tři pa-
tra, jedno podzemní a dvě 
nadzemní. V podzemním 
patře vznikne parkování pro 
návštěvníky, v prvním nad-
zemním patře se bude na-

cházet vlastní ledová plocha o rozměrech 58x26 metrů, hráčské lavice, trestné 
lavice a boxy pro rozhodčí. Z divácké galerie ve druhém nadzemním podlaží bu-
de moci dění na ledové ploše sledovat 96 stojících diváků. Dále dojde k rekon-
strukci přilehlého objektu (původně budova technického zázemí), který bude 
sloužit jako zázemí pro sportovce, pokladna a šatna pro veřejnost. Průchod mezi 
budovami zajistí ocelová konstrukce s čirým sklem. Stavbu město zahájí na pod-
zim tohoto roku a dokončení realizace se plánuje v roce 2013. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

První etapa regenerace veřejných prostranství v okrajových částech města 
Předmětem projektu Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – 

Pávov s celkovou dotací ROP ve výši 6,985 mil. Kč je celková regenerace veřej-
ných prostranství ve Starém i Novém Pávově. 

V Novém Pávově bude vybudován chodník včetně odvodnění při hlavní silnici, 
bude bezbariérově upravena zastávka MHD a provedena výstavba kontejnerové-
ho stání. Na tento chodník na jihu naváže relaxační plocha, v rámci které bude vy-
budována cesta pro pěší, osazeny lavičky a provedeny související parkové úpravy. 
V nedaleké západní části bude oblast nové zástavby doplněna o chybějící veřejné 
osvětlení a kontejnerové stání. 

Ve Starém Pávově bude rege-
nerován stávající parčík a přilé-
hající veřejné prostranství, je-
hož součástí bude vybudování 
dětského hřiště, kontejnerové-
ho stání a bezbariérová úprava 
přiléhající zastávky MHD. Sou-
částí projektu je rovněž vznik 
relaxační zóny na hrázi Pá-
vovského rybníka, která bude 
osazena mobiliářem (lavičky, 
odpadkové koše a informační 
tabule) a přirozeně propojí obě 
řešená území. Zahájení staveb-
ních prací se předpokládá v zá-
ří 2010 a realizace projektu by 
měla být dokončena do června 
následujícího roku.

PROSTOR určený k výstavbě veřejného sporto-
viště.

Park Gustava Mahlera dokončen
Na konci května 2010 byla osazením sochy Gustava Mahlera dokončena re-

alizace projektu Park Gustava Mahlera, který je fi nancován dotací z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP) ve výši 92,5 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu.  (Pokračování na str. 17)


