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(Dokončení ze str. 1)
Při správě města je to podobné, jen v trochu ji-

ném měřítku a s ohledem na více okolností. IPRM 
je dokumentem, ve kterém je popsáno, co město 
potřebuje a čemu dává přednost. 

Důležité je také to, že mít zpracovaný IPRM je 
podmínkou čerpání peněz z fondů Evropské unie. 
Projekt, který je zahrnutý v IRPM, má větší šanci 
na podporu z evropských peněz. 

Co musí splňovat projekt, aby byl do plánu za-
členěn a měl větší předpoklad pro získání dota-
ce?

Všechny projekty zahrnuté do IPRM se musí za-
bývat přínosem nejméně ve třech z celkem šesti 
oblastí, kterými jsou: ekonomický rozvoj, sociální 
integrace, životní prostředí, přitažlivost města, do-
stupnost a mobilita, a správa věcí veřejných. Pří-
padně se projekty zaměřují především na naplňo-
vání jednoho ze jmenovaných cílů.

Od vizí a dokumentů k realitě. Které z projek-
tů obsažených v IPRM jsou už dokončeny?

V oblasti regenerace městského prostředí mohu 
připomenout třeba upravený prostor s dětským 

hřištěm Nad tunelem a úpravu prostoru včetně 
hřišť a sportovišť kolem Panského, resp. Hellerova 
rybníka na Dolině. V plánu byla zahrnuta i první 
část velkého projektu úprav lesoparku Malý Heu-
los, takže dnes jsou v okolí letního kina uspokojivě 
vyřešena protipovodňová opatření, kanalizace, no-
vá komunikace s veřejným osvětlením, uzavíratelný 
a kamerami hlídaný areál letního kina a velké dět-
ské hřiště. Do IPRM byla zahrnuta už dokončená 
revitalizace Pávova, nyní probíhá úprava v Pístově a 
do této oblasti také spadá připravovaná revitalizace 
Březinek. Její návrh představíme počátkem listopa-
du veřejnosti, pak se bude zpracovávat dokumen-
tace a v roce 2014 by měla být provedena. Do této 
sféry spadá také druhá etapa úprav v Malém Heu-
lose a projekt sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. U těchto projektů čekáme, zda získají pod-
poru EU, a pak je můžeme spustit.

Dalším pilířem je sociální oblast a školství…
Ano, v této oblasti probíhá rekonstrukce Denního 

a týdenního stacionáře a radnice připravuje rekon-
strukci Domu dětí a mládeže. 

Do třetice občanská vybavenost…

Do této oblasti patří například sportoviště, takže 
jde třeba o výstavbu veřejného sportoviště pro le-
dové sporty. O led je ve městě takový zájem, že je 
kapacita zimního stadionu i vznikající sousední ha-
ly předem „vyprodána“. 

Do této oblasti patří také odstraňování bariér, 
což v našem městě není úplně jednoduché. Města 
postavená na rovině to mají snazší, ale i zde se po-
stupně daří situaci měnit. Jde o postupné odstraňo-
vání obrubníků na přechodech, a naopak zvyšování 
přechodů pro chodce do výšky chodníků, čímž zá-
roveň vznikají retardéry zklidňující dopravu. Patří 
sem i relativní drobnost - akustický systém, který 
pomáhá ve městě v orientaci nevidomým lidem.

Budujeme bezbariérové zastávky MHD, na které 
Dopravní podnik města Jihlavy navazuje mohut-
nou obměnou vozového parku na nízkopodlažní 
bezbariérová vozidla. Patří sem připravovaná tzv. 
telematika – tedy systém, který bude upřednostňo-
vat vozidla MHD. 

Integrovaný plán rozvoje města je široké téma, o 
kterém bychom mohli dlouze hovořit. Nejdůleži-
tější je ale to, že slova z tohoto plánu se mění v činy 
a ve městě se postupně daří uskutečňovat užitečné 
věci. -rt, lm-

Primátor o plánu rozvoje města

Jihlava má síť moderních dět-
ských hřišť. „Za poslední čtyři ro-
ky v Jihlavě přibyly čtyři desítky 
nových hřišť, vzniklo 27 centrál-
ních a 15 menších lokálních hřišť. 

Celkové náklady na pořízení všech 
hřišť přesahují 42 milionů korun,“ 
shrnul náměstek primátora Petr Po-
spíchal s tím, že celkem je ve městě 
více než 100 dětských hřišť. 

Většinu nových hřišť postavilo 
město, několik získalo od společnos-
tí, které budují nové domy a sídliště, 
nebo jde o sponzorské aktivity sou-
kromých společností. Právě tak se 
tomu stalo v případě nejnovějšího, 
Rákosníčkova hřiště v Okružní ulici, 
které město získalo od společnosti 
Lidl. 

„Radnice vybírá místa pro hřiště tak, 
aby vznikla rovnoměrně po celém úze-
mí města. Cílem bylo nahradit více 
malých, zastaralých hřišť většími kom-
plexy, které jsou oploceny a pro které 
radnice najímá i správce,“ popsal po-
stup města v budování sítě hřišť pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

Odbor správy realit se stará o více 
než 100 různě velkých a vybavených 
dětských hřišť, ale postupně také od-
straňuje stará, nevyužívaná hřiště. 
Náklady na likvidaci jsou překvapivě 
vysoké. „Pokud jsou při likvidaci nut-
né i terénní úpravy, obnova zeleně nebo 
drobné stavební práce, odstranění jed-
noho hřiště přijde i na 40 tisíc korun. 
Proto stará hřiště nemizí tak rychle, 
jak bychom si my, a asi i obyvatelé síd-
lišť, přáli,“ vysvětlil vedoucí odboru 
správy realit Jiří Benáček. 

Pro centrální hřiště město najímá 
správce, kteří za malou odměnu do-
hlížejí na pořádek a technický stav. 
V případě, že jde o uzamykatelné 
objekty, správci je ráno otevírají a 
večer zamykají, provádějí základ-
ní úklid a údržbu, a větší poškoze-
ní pak hlásí magistrátnímu odboru 
správy realit, který zajistí opravu. V 
případě nových hřišť jsou také třeba 
záruční opravy. Funkci správce vět-

Jihlava má 150 dětských hřišť

DO DĚTSKÝCH hřišť město investovalo již 42 milionů korun. Foto: archiv MMJ

šinou vykonávají maminky na ma-
teřských dovolených, nebo senioři, 
kteří bydlí poblíž hřišť. „Pro správ-
ce je to symbolický přivýdělek. Městu 
se však tato praxe osvědčuje a vyplá-
cí, a většina hřišť je zásluhou dohle-
du a údržby dlouhodobě v pořádku,“ 
zhodnotil zavedení správců náměs-
tek primátora Petr Pospíchal, který 
dohlíží na činnost odboru správy 

realit. Na správu hřišť a sportovišť 
je v rozpočtu města vyčleněna část-
ka 1,25 milionu korun. 

Hrací prvky na hřištích jsou certi-
fi kované dle platných norem. Každý 
rok se na hřištích provádí kontro-
la odbornou fi rmou, která vydává 
městu doklad o tom, že veškeré her-
ní prvky splňují platné normy a jsou 
bezpečné pro hrající si děti. -rt,lm-

V období Svátku zesnulých bu-
de delší provozní doba městské-
ho Ústředního hřbitova a hřbitova 
Kalvárie v Jihlavě. Ještě do 3. listo-
padu budou hřbitovy otevřeny od 
7.00 do 19.00 hodin.

Přenosnými značkami je upra-
veno parkování v okolí Ústřední-
ho hřbitova tak, že před hlavním 
vchodem mohou parkovat jen au-
ta s výjimkou pro tělesně postiže-
né. Kromě hlavního vchodu jsou 
otevřeny ještě postraní vchody z 
ulic U Hřbitova a Žižkova. Sprá-
va městských lesů, která zajišťuje 
provoz hřbitovů, doporučuje pro 
příjezd osobními auty a parkování 
vchod z ulice U Hřbitova.

Městská policie Jihlava v obdo-
bí Svátku zesnulých provádí čas-
té hlídky na hřbitovech a kontroly 
vozidel zaparkovaných u hřbitovů, 
které bývají častým terčem „dušič-
kových zlodějů“. Policie opakuje 
doporučení nenechávat ve vozi-
dle viditelně položené peněženky, 
mobilní telefony a další hodnotné 
věci, ale ani kabelky nebo nákupní 
tašky, které jsou pro zloděje láka-
dlem.   -lm-

Dušičky a hřbitovy

Digitalizace Dukly. Jihlavané se 
konečně dočkají – kino Dukla pro-
jde digitalizací, která umožní pro-
mítání fi lmů ve špičkové kvalitě. 
Zkušební provoz zahájí kino 15. lis-
topadu.

Rekonstrukcí projde promítací 
technika v obou sálech, ve větším 
se budou moci  promítat fi lmy v 3D 
formátu. Magistrát vypsal výběrové 
řízení, a zvítězila fi rma D-Cinema. 
Cena digitalizace nepřesáhne pět 
milionů. Městu se podařilo získat 
na digitalizaci 550 tisíc korun z fon-
du na rozvoj české kinematografi e. 
3D premiéru obstará legendární 
fi lm Avatar. -lm-


