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Rekonstrukce kostela Povýšení 

sv. Kříže 
- probíhá I. etapa – předpokládaný 

náklad: 26.920.000,- Kč (dle smlou-
vy o dílo bude dokončeno v lednu 
2011).

Vybudování Parku Gustava Ma-
hlera 

– park vybudován nákladem 
35.548.897,57 Kč + umělecká díla 
v hodnotě 5.830.580,68 Kč, celkem 
41.379.478,25 Kč. Součástí akce bylo 
příprava území včetně demolic stáva-
jících objektů, rekonstrukce kanaliza-
ce, propojení vodovodního řadu mezi 
ul. Husova a Benešova, předlažba ul. 
Věžní, veřejné osvětlení, kamerový 
systém. Akce byla spolufi nancována z 
dotace EU.

Rekonstrukce areálu amfi teátru 
– dokončena akce „Revitalizace 

části parku Malý Heulos“ v hodnotě 
49.696.046,74 Kč. Součástí akce je 
odtrubnění řeky Jihlávky a vytvoření 
zpevněného koryta toku s kapacitou 
na odvedení stoletých vod, nová láv-
ka do zoo, komunikace podél řeky 
Jihlávky, veřejné osvětlení, přeložka 
komunikace, vybudování malé scény, 
vybudování dětského hřiště a oploce-
ní. Akce byla spolufi nancována z do-
tace EU. V současné době se připra-
vuje zadání na II. etapu.

Dobudování metropolitní datové 
sítě

- během volebního období 2006-
2010 byla realizována výstavba optic-
ké datové metropolitní sítě. Postupně 
byly k této síti připojeny všechny zá-
kladní školy, ředitelství mateřských 
škol a obchodní organizace zřizova-
né městem (Dopravní podnik, Služ-
by města Jihlavy, Správa městských 
lesů). Celková investice v uvedeném 
období dosáhla 5.242.692,- Kč. Akce 
byla spolufi nancována z dotací kraje 
Vysočina

-  připravuje se projekt dobudování 
metropolitní datové sítě z IOP (reali-
zace v letech 2011-2013) 

-  v rámci elektronizace veřejné 
zprávy předložena žádost do IOP na 
budování technologického centra ve 

výši 5,6 mil. 
- získaná  dotace  na  projekt  

vzdělávání v  eGON  centru ve výši 
2 037 000,- Kč. 

Vybudování nového webového 
portálu

- nový web města od roku 2007, ná-
klady z výběrového řízení - 368 tisíc 
korun. Web získal řadu ocenění:  Zla-
tý erb 2008 – krajské kolo: 1. místo  
v kategorii nejlepší webové stránky 
města, 1. místo v kategorii nejlepší 
elektronická služba za službu webcall 
(objednávání klientů), 2. místo  v ka-

tegorii nejlepší elektronická služba za 
zpracování informací z jednání Za-
stupitelstva města Jihlavy. Zlatý erb 
2008 – nejlepší web ČR v kategorii 
měst. Eurocrest 2009 – hlavní oce-
nění v soutěži o nejlepší internetové 
stránky měst, obcí a regionů  v Evro-
pě. Zlatý erb 2010 – krajské kolo: 1. 
místo v kategorii elektronická služba 
– systém informování o stavu vyříze-
ní dokladů

Rekonstrukce a dobudování ka-
nalizačních sběračů a stok

- kanalizace ul. Krajní – 
5.017.533,20 Kč

- kanalizace ul. Ve Vilách – 
7.526.266,86 Kč

- kanalizace ul. Na Stoupách – 
835.825,47 Kč

- prodloužení ul. Vrchlického – ka-
nalizace, zatrubnění – 2.245.056,- Kč

- kanalizace ul. Zrzavého – 
8.764.666,37 Kč

- přepojení kanalizace Na Kopci 1, 
2, 3 – 1.931.707,72 Kč

- probíhá stavba „Kanalizace, vodo-
vod, komunikace RD Jiráskova“, kde 
bude realizován nový kanalizační řad. 

Zateplení budov v majetku měs-
ta

- Domov pro seniory Lesnov – 
10.888.971,15 Kč – dotace OPŽP

- Domov s pečovatelskou službou 
Za Prachárnou 1a, 8.000.207,08 
Kč – dotace z OP ŽP ve výši  
10.923.000,- Kč

- ZŠ Seifertova – 20.024.030,- Kč. 
Získaná dotace z OP ŽP ve výši 
15.176.000,- Kč. 

- ZŠ Nad Plovárnou – 
12.826.229,82 Kč

- ZŠ speciální, Březinova 31 (v 
rámci akce Přístavba ZŠ speciální) – 
5.425.114,50 Kč, dotace EU

V současné době jsou rozestavěny 
tyto akce:

- II. etapa – DPS Fritzova 32, Brt-
nická 15 předpokládané náklady – 
13.300.000,- Kč (získaná dotace z 
OP ZP ve výši 2 318 000,- Kč)

- MŠ Mozaika – budova Erbenova 
37 – předpokládané náklady 3,7 mil. 
Kč

- budova v ul. Hluboká 3 – předpo-
kládané náklady – 6,7 mil. Kč, dota-
ce 5.966.000,- Kč. 

V současnosti je zahájeno výběrové 
řízení na dodavatele:

- ZŠ Rošického - získaná dota-
ce z OP ZP na zateplení ve výši 
9.465.000,- Kč. 

Řešení bezpečnosti a plynulos-
ti dopravy ve městě (nové kruhové 
křižovatky, přechody pro chodce…)

- nasvícení přechodu pro chodce 
Žižkova ul. Jihlava – 259.351,70 Kč

- místo pro přecházení – Okružní 
ul. – 346.492,- Kč

- veřejné osvětlení Úlehlova – 
608.915,50 Kč

- veřejné osvětlení Jánská, Jiřího z 
Poděbrad – 3.514.110,50 Kč

- veřejné osvětlení ul. Karolíny 
Světlé – 1.676.406,50 Kč

- rekonstrukce veřejného osvětle-
ní ul. Musilova, Holíkova, Přední – 
2.879.046,- Kč.

Rekonstrukce a dostavba komu-
nikací a chodníků, rozšiřování 

parkovacích možností
- propojení komunikace ul. Březi-

nova – parkoviště u nákupního stře-
diska – 951.616,24 Kč

- komunikační propojení ul. Bře-
zinova – Na Kopci – 10.386.295,87 
Kč

- komunikace ul. Krajní – 
4.233.813,22 Kč

- parkoviště ul. Jiřího z Poděbrad – 
342.991,36 Kč

- chodník ul. Sokolovská, Smrčen-
ská – 421.964,- Kč

- parkoviště ul. Brtnická – 
305.804,- Kč

- chodník ul. Zátopkova – 
535.612,- Kč

- chodník ul. Znojemská od ul. 
Musilova po ul. Nad Jihlávkou – 
1.370.708,- Kč

- parkoviště ul. Žižkova – 616.113,- 
Kč

- parkoviště sídliště Královský vr-
šek – 210.976,- Kč

- chodníky – sídliště u Pivovaru – 
stavba před dokončením, předpoklá-
dané náklady 3.157.027,- Kč

- konečná zastávka MHD č. 5 ul. 
Znojemská – 4.499.644,19 Kč

- v současné době se buduje chod-
ník, veřejné osvětlení a zastávky 
MHD od fi rmy Böhm k Červené-
mu Kříži, předpokládaný náklad – 
2.700.000,- Kč vč. DPH

- zahájeny kroky vedoucí k vybu-
dování parkovacího domu.

Vybudování nového domova pro 
seniory

- v září 2010 byla ofi ciálně zahájena 
výstavba Domov pro seniory Stříbr-
né Terasy v někdejším průmyslovém 
areálu fi . Tesla. Kapacita 75 lůžek. 
Dokončení II. pol. 2011. 

Zvyšování kvality bydlení v do-
mech s pečovatelskou službou a v 
domově pro seniory

- Domov pro seniory Lesnov – re-
konstrukce bytových jader, blok „A“ 
– 4.972.720,- Kč

- Domov pro seniory Les-
nov – úprava venkovní terasy – 
2.119.359,90 Kč

- Domov pro seniory Lesnov – re-
konstrukce bytových jader, blok „B“ 
– 6.348.366,73 Kč

Nyní probíhají v rámci akce Ener-
geticky úsporné projekty – sociální 
zařízení – II. etapa tyto úpravy:

- DPS Brtnická 15 – zavedení 
ústředního topení, odvlhčení budo-
vy, oprava střechy a výměna zdravo-
technické instalace

- DPS Fritzova 32 – oprava střechy,
- v současné době probíhá akce  

„Zvýšení komfortu Domova pro 
seniory Jihlava – Lesnov“  rekon-
strukce výtahů, zateplení střechy, 
stavební úpravy pro osazení myčky 
podložních mís, dovybavení zařizo-
vacími předměty (matrace, vozíky 
apod.), mobilní signalizační zařízení 
pro klienty. Předpokládané náklady 
4.400.000, - Kč, akce bude spolufi -
nancována z dotace EU.

Dostavba atletického stadionu 
Na Stoupách

- je k dispozici projektová doku-
mentace pro územní řízení.

 (Pokračování na str. 14)

Plnění programového prohlášení...

VRCHOLNÁ společenská událost ozdobená přítomností prezidenta Václava 
Klause - 7. 7. 2010 - otevření Parku Gustava Mahlera.


