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Město Jihlava postupně vytváří 
podmínky pro trávení volného ča-
su v údolí kolem řeky. 

Obyvatelé dostali pod stromeček 
právě dokončené Sportovně relaxač-
ní centrum Český mlýn. Komplex na 
dohled od tenisových kurtů, přes ře-
ku od Vodního Ráje, dnes převzal od 
dodavatele primátor města Rudolf 
Chloupek.

Nejvýraznější stavbou centra je je-
den z aktuálně nejmodernějších ska-
teparků v ČR, dále osvětlený, bez-
mála kilometrový okruh pro in-line 
bruslaře a cyklisty, na nějž navazuje 
stezka pro chodce a cyklisty, která 
se u restaurace Starka novou lávkou 
napojuje ke stezce při ulici Romana 
Havelky a vytváří tak více než tříki-
lometrový okruh, v areálu jsou vy-
budovaná hřiště pro míčové spor-
ty, venkovní posilovací stroje, velké 
dětské hřiště, na březích vznikly no-
vé přístupy k řece, veřejnosti budou 
k dispozici relaxační louky.

Stávající cyklostezku podél řeky v 
ulici Romany Havelky zejména od 
jara do podzimu využívají desetitisí-
ce cyklistů, in-line bruslařů i chodců 
a běžců. 

„Sportovně relaxační areál Český 
mlýn je dalším krokem dlouhodobé-
ho záměru města využívat údolí řeky 
pro volný čas obyvatel. Těší nás, že zde 
obyvatelé města opravdu volný čas trá-
ví. Věřím, že i tento projekt si obyvatelé 
oblíbí,“ uvedl primátor města Rudolf 
Chloupek. 

Už nyní se u řeky nachází např. te-
nisová hala a kurty, tělocvičny, kou-
paliště Vodní ráj, dětská hřiště, le-
zecká stěna, sportoviště, zoologická 
zahrada, amfi teátr letního kina atd. 
Ke vznikajícímu sportovně-relaxač-
nímu centru se v dohledné době při-

pojí i soukromá aktivita především 
pro rodiny s dětmi - zábavní cent-
rum Robinson.

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení 
nabídla jihlavská fi rma PSJ, ačkoli 
projektovaná cena byla dvojnásob-
ná. „Zakázku jsme dokončili ve sta-
noveném termínu. Vyrovnat jsme se 
museli zejména s komplikovanou vni-
trostaveništní dopravou a logistikou, 
což bylo markantní zejména při stav-
bě skateparku. Ten vyrostl ve středu 
areálu Český mlýn a jeho zrod vyža-
doval množství betonu. Jsem rád, že 
jsme úspěšně zvládli také instalaci no-
vé lávky přes řeku, jejíž atypická zá-
věsná konstrukce vyžadovala velkou 
pečlivost a přesnost,“ uvedl Tomáš 
Krátký, stavbyvedoucí realizujícího 
střediska Regionu Morava akciové 
společnosti PSJ. Zhruba 500 metrů 
nové cyklostezky zároveň plní úlo-
hu ochranné hráze řeky Jihlavy při 
stoleté vodě. 

Na projekt byla přidělena dotace 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod více než 
30 mil. Kč, celkové náklady stavby 
včetně DPH činí necelých 40 mil. 
Kč. 

Slavnostní otevření Sportovně re-
laxačního centra Český mlýn připra-
vuje radnice na teplejší měsíce příští-
ho roku. 

Dokončením centra ale záměry 
radnice v údolí řeky nekončí. „Budu 
rád, když se podaří vyčistit a využít 
momentálně zanedbanou a neudržo-
vanou plochu u lávky za Vodním Rá-
jem, kde bývala retenční nádrž a kam 
se nyní naváží zemina ze staveb. Naše 
představa je zde vybudovat odpočin-
kovou plochu s parkovou úpravou,“ 
popsal plány do budoucna náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal.   -tz-

Jihlaváci dostali sportovně 
relaxační centrum Český mlýn

JEDEN z nejmodernějších skateparků v ČR je od prosince k dispozici mládeži 
v relaxačním centru Český mlýn. Foto: archiv MMJ

D kujeme Vám za projevenou d v ru 
v uplynulém roce 2014, 

hodn  zdraví, št stí, osobních 
i pracovních úsp ch  v roce 2015

p eje redakce

Bc. Vladimír Hink, ODS
57 let, ženatý, 2 děti, 3 vnoučata 1. 
VŠ – bakalářské studium
Podnikatel od r. 1991
Politická činnost: 1996–2006 člen Zastupitelstva 
města Jihlavy, člen Rady města Jihlavy,
– 2002–2006 uvolněný člen RM,
– 2006–2010 poslanec PČR ČR.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých obyvatel, 2. 
proto se musím řídit z č. 128 o obcích, a to částí týkající se samostatné 
působnosti. Obec nemá svého přímého nadřízeného, a povinností zastu-
pitele je ochrana města (občanů) před jeho protiprávním jednáním, a tím 
vzniku možnosti zásahu kraje nebo státu do jeho činnosti.
V posledních osmi letech jsem nebyl přímo zainteresován na tvorbě roz-3. 
počtů města a informace, které zatím (nemusí být úplné) napovídají, že 
investice města předbíhají údržbu majetku spravovaného. To by mohl být 
v příštích letech veliký problém. Od získání všech informací se musím od-
razit, a poté se snažit přes bydlení, ochranu zdraví a veřejného pořádku, 
vzdělávání, dopravu, soc. služby, kulturu nasměrovat své úsilí. -lm-

Pokračujeme v představování zvolených zatupitelů.
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je 

o krátké představení se a o jejich odpovědi na naše otázky:
Prosíme, krátce se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené 
členy městského zastupitelstva

V letošním roce máme splněno, 
hlásí společnost Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace.

Minulý týden předala stavební fi r-
ma COLAS dokončenou ETAPU II. 
stavební akce „MĚSTO JIHLAVA, 
ul. BRNĚNSKÁ, ul. KŘIŽÍKOVA, 
REKONSTRUKCE KA NALIZACE 
A VODOVODU“. 

Od předání stavby 5. srpna 2014 
do 8. prosince byla realizována vý-
stavba ETAPY I. a následně ETAPY 
II. v ulicích Křižíkova, Březinovy sa-
dy a Brněnská. 

Proběhla výměna staré kanalizace a 
vodovodu včetně všech přípojek, by-
ly vyměněny napájecí kabely veřej-
ného osvětlení a doplněno osvětlení. 

Před starým Brněnským mostem 
byl vybudován nový nadzemní hyd-
rant. 

Současně byly provedeny nové po-
vrchy komunikací a chodníků. 

Náklady na tyto dvě etapy dosáhly 
částky 19.304.168,- Kč, bez DPH.

Stavba bude pokračovat, s výjim-
kou zimních měsíců: 

ETAPA III. 04-08/2015, Brněn-
ská ulice od křižovatky s ul. Křižíko-
vou po křižovatku s ul. Čajkovského,

ETAPA IV. 07-11/2015, Brněnská 
ulice od křižovatky s ul. Čajkovského 
po křižovatku s ul. Lazebnickou,

ETAPA V. 04-07/2016, Brněnská 
ulice od křižovatky s ul. Lazebnickou 
po Masarykovo náměstí.

Celkové náklady na rozsáhlou re-
konstrukci vodovodů a kanalizací a 
úpravu nových povrchů jsou stanove-
ny na 59.622.234,24 Kč, bez DPH. 
Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s.
Manažer projektu: Jihlavské vodo-
vody a kanalizace, a.s.
Projektant a autorský dozor: Ing. 
Ladislav Klička, Ing. Zbyněk Peci-
na
Technický dozor: Ing. Miroslav Bém
Koordinátor BOZP: SDZ profi n, 
s.r.o. 
Náklad na realizaci: 59.622.234 Kč 
bez DPH 
Investor: Statutární město Jihlava
 -tz-

Kanalizace a vodovod 
ulice Brněnská


