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nost menším sepjatým kolektivům obyvatel několika pokojů. V budově už je 
v provozu vlastní kuchyň a jídelna. 

Vybudování Domova seniorů Stříbrné Terasy je ojedinělým příkladem spo-
lupráce města Jihlavy, soukromé společnosti a ministerstva práce a sociálních 
věcí. Za účelem vybudování domova pro seniory vznikla obecně prospěšná 
společnost DS Stříbrné Terasy, která je nositelem projektu. Ten získal 65% 
dotaci ministerstva práce a sociálních věcí, zbývající částku hradí obecně pro-
spěšná společnost z úvěru. Úvěr pak v postupných splátkách uhradí město, 
po vypořádání smluvních závazků je domov seniorů (zřizovatelská práva DS 
Stříbrné Terasy) převeden městu. Celkové náklady na vybudování domova 
jsou 107 milionů korun. 

Jihlavská zoologická zahrada v těchto letech prožívá historicky největší rozvoj. 
Město do nejnavštěvovanějšího turistického cíle v kraji investuje s dotační podpo-
rou více než 100 milionů korun. Mimo jiné zde probíhá projekt Zoo pěti konti-
nentů, jehož součástí je i expozice žiraf.

- Vybudujeme veřejné WC v Kosmákově ulici
Stavbu veřejných WC zdrželo delší řešení majetkoprávních vztahů a projek-

tová příprava. Pro zřízení veřejných toalet je nutné zvýšit kapacitu patřičné 
části kanalizace. Na rozšíření kanalizace je vydáno pravomocné stavební po-
volení, akce je administrativně připravena, stavební práce začnou na přelomu 
roku 2014/2015.

Životní prostředí 
a územní plánování

Budeme podporovat všechny iniciativy vedoucí ke snížení 
imisní zátěže obyvatel Jihlavy 

Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina zajišťuje dlouhodobé sledování 
kvality ovzduší. Na základě tohoto monitoringu může město lépe regulovat 
další zdroje znečištění, případně provádět opatření pro zlepšení. Dlouho-
dobé měření ukazuje, že největším znečišťovatelem ovzduší jsou tzv. lokální 
topeniště (domácí kotle, kamna, krby ad.), kde má ale město minimální pra-
vomoci zasahovat. Dalším významným zdrojem znečištění je automobilová 
doprava. Radnice postupně upravuje komunikace a provádí výsadby snižu-
jící prašnost a resuspenzi (znovuzviřování) prachu.

Město Jihlava se připojilo ke kampani Do práce na kole. Kampaň přímo 
vede ke snížení imisí, prachu a hluku v ulicích města. Akce připomíná mož-
nost využít k cestě do práce jízdní kolo, zlepšit si tak zdraví, ulehčit život-
nímu prostředí a ušetřit peníze. V Jihlavě se v roce 2014 zapojilo 215 účast-
níků z 36 fi rem. 

Na podporu prosazení udržitelné mobility ve městech a tím snížení imisní 
zátěže obyvatel byl zaměřen mezinárodní projekt QUEST (2011-2013), do 
kterého se Jihlava společně s dalšími pěti českými a 39 evropskými městy 
úspěšně zapojila a získala certifi kát QUEST.

Město se připravuje na pořízení plánu udržitelné městské mobility, která 
napomůže mobilitu v městských a příměstských oblastech učinit bezpečnější 
a šetrnější vůči městskému prostředí.

Vedení města vedlo jednání s vedením společnosti Kronospan. Výsledkem 
těchto jednání byla, i přesto, že k tomu nebyl legislativní důvod, opatření realizo-
vaná na jednom ze dvou komínů v areálu fi rmy, která vedla k výraznému snížení 
prašnosti. V současnosti se připravuje instalace zařízení i na druhý z komínů. 

Budeme usilovat o upravenost a čistotu veřejných ploch 
a komunikací

Radnice zvýšila intenzitu pravidelných úklidů zelených ploch ve městě, zvý-
šil se i rozpočet na úklid komunikací a chodníků – zvýšená četnost, úprava 
systém, zapojení klientů Azylového domu. 

Od roku 2013 slouží dva mobilní sběrače nečistot, úklid v městské pa-
mátkové rezervaci probíhá každý den. Na tuto činnost vynakládá město cca 
1 mil. Kč/rok. Další 2 mil. Kč radnice uvolňuje na čištění mimo trasy ruč-

ního sběru,chemický postřik a podzimní úklid listí. Od června do října pro-
bíhá strojní čištění komunikací za asi 1 mil. Kč. Pravidelně radnice zajišťuje 
blokové čištění města (6 – 8 mil. Kč). 

Budeme pokračovat v ošetřování zeleně na území města, roz-
šíříme rozlohy udržovaných ploch ve městě.

V projektu Revitalizace zeleně v Jihlavě radnice nechala ošetřit čtyři tisíce 
stromů v nejfrekventovanějších plochách – např. uliční stromořadí, zahrady 
škol a školek, parky, sídliště, hřbitovy a další. Projekt je svým rozsahem oje-
dinělý v celé republice. Celkem je na území města asi 30 tisíc stromů, radnice 
je eviduje a sleduje v tzv. pasportu zeleně.

Dlouhodobě radnice zajišťuje tzv. pěstební probírky na plochách zeleně, ze-
jména v sídlištích, systematicky obnovuje uliční stromořadí a další plochy ve 
městě.

Radnice uspořádala celostátní soutěž zahradnických škol Lipová ratolest, 
výsledkem je zdařilá úprava zeleně před gymnáziem a průmyslovou školou.

Nově zavedeným prvkem zeleně jsou záhony typu „silver sommer“ na 
Náměstí Svobody. Jedná se o nový bezúdržbový typ záhonů kvetoucí ce-
loročně. 

Dalším nově zavedeným prvkem zeleně jsou květnaté louky v sídlišti Bře-
zinky. V nových plochách je mnohem méně alergenních trav, louky vypadají 
přirozeněji než sterilní trávníky, v lokalitě přibyli motýli a ptáci.

Dokončíme revitalizaci a výstavbu dalších dětských hřišť

Málokteré město má tak hustou a udržovanou síť dětských hřišť jako Jihlava. 
Kromě toho, že radnice uskutečnila projekty zaměřené pouze na budování nebo 
rekonstrukci původních hřišť, vždy se na ně pamatuje i při tzv. revitalizacích síd-
lišť nebo částí města.

Od roku 2010 do poloviny roku 2014 radnice v Jihlavě vybudovala nebo 
opravila a upravila 27 dětských a sportovních hřišť. Ve všech okrajových čás-
tech města Jihlavy kromě obce Vysoká jsou dnes vybudována dětská a někde 
současně i sportovní hřiště.

V roce 2014 se pracuje na výstavbě sportovně-relaxačního centra Český 
mlýn, ve kterém budou dětská a sportovní hřiště a in-line hřiště. 

Do konce roku 2014 budou předána další čtyři dětská hřiště a jedno spor-
tovní hřiště při revitalizaci sídliště Březinova. 

Připravuje se výstavba nových sportovních hřišť v částech města Staré Hory 
a Helenín, výstavba pěti nových dětských hřišť a rekonstrukce dvou dětských 
a dvou sportovních hřišť.

Radnice součastně připravuje i sportovní zařízení – fi tparky u domů s pe-
čovatelskou službou Za Prachárnou a Jiráskova ul. a v parku Štefánikovo ná-
městí. 

V roce 2014 bylo zrekonstruováno sportovní hřiště v Henčově, do konce 
roku 2014 bude zrekonstruováno dětské a sportovní hřiště v Hosově.

V letech 2010 až 2011 v projektu Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jih-
lavě – II. etapa radnice investovala do rozvoje hřišť více než šest milionů 
korun. Další nová nebo upravená hřiště byla součástí větších projektů (např. 
revitalizace sídliště nebo veřejného prostranství) s celkovými náklady přes 
100 milionů korun.

Zrevitalizujeme další rybníky a vodní toky
Mezi nejvýznamnější projekty v oblasti revitalizace rybníků a vodních toků 

patří:
Zvyšování retenční schopnosti krajiny, Jihlava: 

rybník Borovinka (celkové náklady 7.583 tis. Kč, dotace 5.749 tis. Kč) 
rybník Maškův (celkové náklady 3.021 tis. Kč, dotace 2.520 tis. Kč) 
rybník Za prádelnou (celkové náklady 2.922 tis. Kč, dotace 1.991 tis. Kč) 

Rybníky jsou odbahněny, rybník Za Prádelnou má nový bezpečnostní pře-
liv a obnovené výpustné zařízení, Maškův rybník rovněž nové výpustné zaří-
zení, u rybníka Borovinka se zpevňovala hráz. 

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy: 
předmětem projektu je dostavba 1,57 km nové kanalizace a rekonstrukce  
2,66 km kanalizace v Jihlavě. Projekt byl ofi ciálně zahájen začátkem srpna 
2014, dokončen bude v roce 2015. Akce má rozpočet bezmála 140 mili-
onů korun, městu se podařilo získat dotaci asi 92 milionů korun ze Stát-
ního fondu životního prostředí.


