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(Pokračování ze str. 12)
Podpora podnikání a zaměstna-

nosti (průmyslový park)
- napojení Průmyslového parku 

Jihlava na komunikaci I/38 – D1 – 
Bosch – 187.774.053,94 Kč, spolufi -
nancováno ze státní dotace, 

- komunikace do průmyslové zóny – 
Hruškové Dvory – 1.817.382,12 Kč

- vyhotovení projektové dokumen-
tace na přeložku silnice II/352 Jihlava 
– Heroltice (akce realizována krajem 
Vysočina) – 1.453.245,- Kč.

Životní prostředí a územní pláno-
vání

Podpora všech iniciativ vedoucích 
ke snižování škodlivých látek v ovzdu-
ší,

prosazování větších postihů znečiš-
ťovatelů a vyžadování objektivních 
měření emisí včetně zveřejňování. 

- vedení města Jihlavy společně s 
vedením kraje Vysočina realizovalo 
dlouhodobý monitoring ovzduší a 
jeho vyhodnocení na zdraví obyvatel 
Jihlavy. Po ukončení tohoto velkého 
projektu v roce 2009 bylo navázáno v 
roce 2010 pokračováním monitorin-
gu nejdůležitějších škodlivin. 

- v roce 2008 připravila fi rma Kro-
nospan i na základě tlaku vedení měs-
ta instalaci nové technologie UTWS 
na jeden ze dvou komínů podniku. 
Instalací této technologie byly odstra-
něny emise nejzávažnějších škodlivin. 
Vedení města chce i nadále s fi rmou 
komunikovat a dospět i instalaci po-
dobné technologie i na druhý komín 
závodu.

Větší množství zeleně ve městě, 
doplnění mobiliáře

- vybudován nový Park nad tunelem 
– 7.614.476,49 Kč

- areál pro sportovní a volnočasové 
aktivity u Hellerova rybníka, včetně 
parkových úprav – 8.432.810,03 Kč

- květen 2010 - soutěž mladých za-
hradníků Lipová ratolest - úprava ze-
leně včetně doplnění mobiliáře v ulici 
Jana Masaryka před budovami gym-
názia a SPŠ

- revitalizace parku Malý Heulos 
(vegetační úpravy) – 3.765.307,- Kč

- výměna a doplnění odpadkových 
košů v místech, kde chyběly nebo by-
ly poškozeny

- oprava laviček na hradebním par-
kánu 

- nasvícení kašny Neptun – 
326.375,52 Kč.

Revitalizace městských parků a 
rozšíření udržovaných zelených 
ploch ve městě

- v nejbližších třech letech budou 
ošetřeny 4 tisíce stromů na pozem-
cích města, Jihlava na akci získala do-
taci. 

- Podle fi nančních možností je zlep-
šována i péče o městskou zeleň – zin-
tenzivnění péče o plochy centrální 
zeleně ve městě – Smetanovy sady, 
hradební parkán, Malý i Velký Heu-
los,…

- probíhá postupná obnova stro-
mořadí ve městě dle zpracovaného 
pasportu zeleně, přibývá i nově reali-
zovaných parkových ploch u nových 
lokalit  výstavby rodinných či byto-
vých domů, o které se stará město 
(Dolina, Hruškové Dvory apod.).

Plnění programového prohlášení...

- v rámci běžného provozního roz-
počtu města byla provedena úprava 
lokalit u Staré plovárny i Borovinka

- v zadání územního plánu je návrh 
zeleného okruhu, který by propojil 
parky s různými aktivitami po obvo-
du města a zokruhoval trasy pro pěší 
a cyklisty, současně by umožňoval vý-
stup do volné krajiny revitalizace Ma-
lého Heulosu, okolí Hellerova rybní-
ka, Park nad tunelem.

Boj proti vandalismu, sprejerství 
a znečišťování města

- zaveden nový statut fondu pro 
opravy domu, ze kterého mohou ob-
čané i organizace čerpat prostředky 
na odstraňování sprejerských nápisů. 
K odstraňování nápisů je využívána 
spolupráce střední školy stavební i 
služeb soukromých podnikatelů, 

- v roce 2009 došlo k rozšíření měst-
ského kamerového systému o kameru 
v Husově ulici, později přesunuta na 
ulici Benešova k parku Gustava Ma-
hlera. Další kamera byla instalována 
v roce  2010 na sídliště Horní Kosov 
u sportovního areálu nad Hellerovým 
rybníkem,

- v letoším roce byla městská policie 
vybavena pultem centrální ochrany, 
na které jsou postupně připojovány 
objekty radnice, 

- završena rekonstrukce radiové 
městské sítě městské policie. Radiová 
síť je v současné době plně digitální, 
což výrazně zlepšilo možnost komu-
nikace strážníků na celém území měs-
ta,

- přemístění bezpečnostní kamery v 
ul. Mrštíkova,

-  vyhotovuje se projektová doku-
mentace pro kamerový dohled v Ma-
lém Heulose,

- v I. etapě vybudována zpevněná 
stanoviště pro kontejnery v hodnotě 
805.143,39 Kč.

Revitalizace rybníků a městských 
toků 

- odbahnění městských rybníků 
Borovinka (2. 995.804,- Kč), Maš-
kův (+ zpevnění hráze a nový čep, 
1.966.734,- Kč), Za prádelnou (+ zří-
zení přelivu u výpustného zařízení – 
1.691.755,80 Kč)

- passport kanalizace v Jihlavě – ma-
puje kanalizaci ve městě

- otevření toku Jihlávky v prostoru 
Malého Heulosu – protipovodňové 
opatření

- zhotoven povodňový plán statu-
tárního města Jihlavy – systém ochra-
ny před povodněmi, 

- studie proveditelnosti odkanali-
zování příměstských částí Zborná, 
Kosov, Henčov, Heroltice – vyřešení 
problematiky odkanalizování těchto 
částí a zlepšení kvality povrchových 
vod, ve stádiu studií 

- rekonstrukce kanalizace ul. Náhor-
ní, Na Vrchovině, Kolmá

- zadání zpracování generelu vodo-
vodů a aktualizace generel odvodnění 
– generely (zjednodušeně řečeno plá-
ny budoucího rozvoje) jsou jedním 
z hlavních podkladů pro zpracování 
nového územního plánu 

-  výstavba vodojemu v Kosově – in-
vestice města, zlepší poměry zásobo-
vání pitnou vodou a rozšíří zastavitel-
nou oblast území. 

Územně plánovací dokumentace 
- na celé území ORP ( Jihlavy jako 

obce s rozšířenou působností) byly 
zpracovány územně analytické pod-
klady, což jsou průzkumy a rozbory 
řešeného území. V současné době je 
projednané a schválené zadání nové-
ho územního plánu. Výběrové řízení 
na nový územní plán je připraveno, 
čeká se na zpracování generelů vo-
dovodů a kanalizace (viz výše) z dů-
vodu koordinace obou akcí. Aktuální 
potřeby města řeší průběžně změny 

územního plánu.

Rozvoj sběru tříděného odpadu 
včetně likvidace 

- otevření nové třídicí linky společ-
nosti ASMJ v průmyslové zóně

- otevření nového sběrného dvora 
na Rantířovské ulici

- výstavba podzemních kontejnerů 
na separovaný sběr na Masarykově 
náměstí

- nabídka dotovaných komposterů 
pro obyvatele Jihlavy

- budování nových hnízd na separo-
vaný sběr.

 
Propagace města 
- v letech 2008-2010 byly úspěšně 

realizovány dva projekty z regionál-
ních programu Podpora cestovního 
ruchu, a to projekt Poznejte Gustava 
Mahlera, díky kterému byl zrekon-
struován Dům Gustava Mahlera a 
vznikly nové expozice, a projekt Tu-
risté, vítejte v Jihlavě. Vznikly nové 
propagační materiály o městě, Gusta-
vu Mahlerovi v několika jazykových 
mutacích, byli pořízeni audioprůvod-
ci, které si mohou návštěvníci města 
zapůjčit, proběhla prezentace na vele-
trzích cestovního ruchu v ČR i zahra-
ničí (Vídeň, Utrecht), byly rozšířeny 
internetové stránky v několika jazy-
kových mutacích, vznikly nové strán-
ky www.mahler.cz. 

Informační systém pro občany 
města a turisty

pro občany města Jihlavy bylo spuš-
těno několik nových služeb

- Web call (objednávání občanů po 
Internetu) – na vybrané služby (vy-
řízení občanského průkazu, cestovní-
ho dokladu, řidičského průkazu) se 
může občan objednat na určitý den 
a hodinu a přesně v tuto dobu bude 
obsloužen.

 (Pokračování na str. 16)

JEŠTĚ v polovině roku 2008 byla třídírna komunálního odpadu jen na papíře a v útrobách počítačů. Nyní už jede na plný 
výkon.


