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Budeme usilovat o zvýšení přínosu městských obchodních 
společností pro rozvoj města

Pořízením nízkopodlažních vozidel se významně zvýšil komfort a bezbari-
érovost městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za-
koupil 11 nízkopodlažních bezbariérových autobusů s k životnímu prostředí 
šetrnějším pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), dva nízkopodlažní bez-
bariérové midibusy s pohonem na CNG a 15 trolejbusů. Dopravní podnik 
zavedl funkci elektronické peněženky na Jihlavské kartě, vybudoval plnící 
stanice CNG s 24 hodinovým provozem, podílí se na přípravě zavedení tro-
lejbusové dopravy v ul. Vrchlického.

Služby města Jihlavy, s.r.o. zahájily provoz tržnice na Masarykově náměstí; 
rozšířily kapacitu a zrekultivovaly skládku komunálního odpadu v Henčově, 
zavedly evidenci svozů tříděných odpadů prostřednictvím čárových kódů, 
otevřely nové sběrné dvory v Rantířovské ulici a v lokalitě Na Slunci. Spo-
lečnost vybudovala nové sběrné místo nebezpečných odpadů v areálu spo-
lečnosti, zahájila provoz na nově vybudované třídící lince separovaného od-
padu dceřiné spol. ASMJ s.r.o. Nově umístila stojany se schránkami na sáčky 
pro psí exkrementy. Společnost provozuje zrekonstruovaný amfi teátr.

Jihlavské kotelny, s.r.o. nainstalovaly zařízení na spalování biomasy na ko-
telně U Hřbitova a zmodernizovaly kotelnu U Pivovaru a ve Srázné ul.

Teniscentrum Jihlava, a.s. zrekonstruovala areál společnosti, vybudovala 
novou halu a kurty.

FC Vysočina Jihlava, a.s. založila občanské sdružení FKM Vysočina Jihlava, 
o.s.; zajišťuje sportovní činnosti mládeže; vybudování vyhřívaného trávníku; 
zajišťování sportovních aktivit.

HC Dukla Jihlava, s.r.o. – výstavbou veřejného sportoviště se zásadně zvý-
šila dostupnost ledové plochy pro veřejnost, školy a školky. 

Město založilo novou společnost JVAK a.s. k zajišťování činnosti souvise-
jící s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním města a čištěním 
odpadních vod.

Podpoříme dosud méně obvyklé způsoby fi nancování 
projektů (partnerství soukromého a veřejného sektoru)

V červnu 2012 byl zahájen ofi ciální provoz domova pro seniory Stříbrné 
Terasy v areálu bývalé Tesly v Havlíčkově ulici. Projekt se uskutečnil ve spo-
lupráci statutárního města Jihlava, soukromé společnosti Corbada a Minis-
terstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podrobněji o projektu v kapitole So-
ciální oblast a bezpečnost.

Od roku 2013 je sportovní veřejnosti k dispozici nová hala v areálu Tenis-
centra. Celkové náklady byly 40 milionů korun, město z této částky uhradilo 
devět milionů korun. Ve společnosti Teniscentrum má město Jihlava 52 pro-
cent, 48 procent drží soukromý sektor. 

Prioritní investiční záměry 
města pro období 2010 – 2014

Tvář jihlavských sídlišť proměňují tzv. revitalizace. Kromě úprav chodníků, 
zeleně, veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a míst pro třídění odpadu, se do 
sídlišť dostávají také nová dětská hřiště, a nebo i stále oblíbenější tělocvičny pod 
širým nebem jako v případě Královského vršku.

- rekonstrukce a budování kanalizací a vodovodů nutných 
pro další rozvoj města

kanalizace, vodovod, komunikace, Jiráskova ul. (2010, celkové náklady  
2.663 tis. Kč) – provedena kanalizace, vodovod a rozšíření komunikace,
regenerace veř. prostranství v části města Pávov – rekonstrukce dešťové  
kanalizace,
rekonstrukce komunikace, chodníku, vodovodu, kanalizace a veř. osvět- 
lení ul. Kollárova, 2011, celkové náklady 11.120 tis. Kč,
rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa (2012, celkové ná- 
klady 4.122 tis. Kč),

rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa (2013, celkové ná- 
klady 5.247 tis. Kč),
výstavba dopravního terminálu – městské nádraží I. etapa (2013, celkové  
náklady 26.224 tis. Kč – v rámci projektu rekonstruována kanalizace, re-
konstrukce kanalizace ul. 5. května (2013, 1 263 tis. Kč)- rekonstrukce 
kanalizace a části vodovodu.

Chystané projekty města, které řeší vybudování/rekonstrukci vodovodů 
a kanalizace:

Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa 
Sportovní a relaxační centrum Český Mlýn 

- zajištění dalších 100 míst v mateřských školkách 
Jihlava vybudovala 275 nových míst v mateřských školách, dalších 100 míst 

vznikne v MŠ Nad Plovárnou. Do navýšení kapacit mateřských škol radnice 
investovala více než 100 milionů korun.

MŠ, Demlova 34a, Jihlava (kapacita +100 dětí) 
MŠ Mozaika, Březinova 30, Jihlava (kapacita +25 dětí) 
MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava (kapacita +100 dětí) – zahájení stavby čer- 
ven 2014, dokončení červenec 2015
MŠ Mozaika, Jarní 22a (kapacita + 50 dětí) 
MŠ Mozaika, Resslova 44 (kapacita + 50 dětí) 
MŠ Mozaika, Antonínův Důl (kapacita + 50 dětí) 

Komfort městské hromadné dopravy se během několik málo let posunul mílo-
vými kroky vpřed. Původní vozový park je téměř kompletně nahrazen novými 
nízkopodlažními bezbariérovými vozidly. Radnice postupně upravuje také za-
stávky MHD na bezbariérové. 

- zavedení trolejbusové dopravy v prodloužené části ulice 
Vrchlického 

Zavedení nové trolejbusové linky v ulici Vrchlického je připraveno, probíhá 
výběrové řízení na dodavatele trolejového vedení. Projekt je z reálných důvodů 
odložen do roku 2015. Důvodem zdržení je návaznost na další opravy. Po silnici 
II/523 (ulice Jiráskova, Na Dolech a Humpolecká) letos vede objížďka kvůli 
opravě Pražského mostu, v roce 2015 bude Kraj Vysočina tuto silnici opravovat, 
objížďka povede po Vrchlického ulici. Po skončení oprav je možné navázat zave-
dením trolejového vedení a zavedením nové linky ve Vrchlického ulici.

- výstavba sportovně-relaxačního areálu Český mlýn 
Projekt zahrnuje stezky pro pěší, travnatou plochu pro míčové hry, dětské 

hřiště, rozsáhlý skatepark, cyklostezku napojenou na stávající stezku podél 
ulice Romana Havelky a vybudování dráhy a okruhu pro in-line bruslení. 
Součástí projektu je lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení a parkoviště. 
Terénní úpravy zajistí ve vybraných místech volný přístup k řece a prostor 
pro relaxaci vybavený mobiliářem a venkovními posilovacími stroji. V území 
bude současně zachováno biocentrum. Celkové náklady projektu jsou 37 
223 tis. Kč, dotace Regionální rady je 29 309 tis. Kč. 

Stavba Sportovně relaxačního centra Český mlýn byla zahájena 19. 12. 
2013, předpoklad dokončení je v březnu 2015.

- výstavba parkovacího domu v centru města
Vzhledem k fi nančnímu objemu a rozsahu investice se Zastupitelstvo města 

Jihlavy rozhodlo stavbu parkovacího domu odložit. V rámci přípravy na nové 
programovací období EU je projednáváno řešení parkování ve městě a mož-
nosti spolufi nancování. 

- další rozvoj ZOO (projekt ZOO pěti kontinentů)
Projekt výstavby šesti nových pavilonů v Zoologické zahradě Jihlava s ná-

zvem ZOO pěti kontinentů byl zahájen 7. 11. 2011. Na nevyužitých po-
zemcích za novým vstupem do zahrady jsou vybudovány pavilon a výběh 
pro žirafy, expozice afrických primátů, expozice hyen a expozice Austrálie. 
V centrální části zahrady je nový asijský pavilon, kde budou v letošním roce 
dokončeny venkovní voliéry a současně se buduje rozsáhlá expozice plazů. 

 (Pokračování na str. 8)


