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K předání staveniště došlo v lednu 
2014 a stavba byla dokončena v dub-
nu 2015. Celkové náklady spojené s 
projektem dosáhly částky 83 mil. Kč, z 
čehož dotace ROP představuje 47 mil. 
Kč. 

V rámci komplexní regenerace spor-
tovního areálu Na Stoupách bylo vy-
tvořeno moderní zázemí pro nepro-
fesionální sportovce a veřejnost. Byl 
vybudován třípodlažní objekt sportov-
ního zázemí s tribunou, který zahrnuje 
šatny pro sportovce, trenéry a rozhod-
čí, hygienické a technické zázemí či 
posilovnu. 

Sportovní areál se rozšířil o atletic-

ký sektor pro hod kladivem, diskem a 
oštěpem, byl opatřen novým oploce-
ním, vznikly objekty pokladny a skla-
dů sportovního vybavení a přístupové 
chodníky. V areálu vzniklo také 26 no-
vých parkovacích míst.  Byla rekon-
struována komunikace Na Stoupách 
včetně souvisejících inženýrských sítí, 
podél níž byl vybudován chodník a ve-
řejné osvětlení. 

Součástí projektu byl také vznik za-
travněné plochy pro volnočasové akti-
vity a výstavba nové cyklostezky včet-
ně mostku přes řeku Jihlávku, která 
propojuje areál letního amfi teátru a 
ulici Okružní. -tz-

Čtyři investiční projekty slouží občanům

V jarních měsících město Jihlava dokončilo několik investičních projektů, 
které byly spolufi nancovány dotací z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod (ROP).

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy
- ul. Březinova, Na Kopci, Demlova

Stavební práce byly zahájeny v květ-
nu 2014 a byly dokončeny v květnu 
2015. Celkové náklady spojené s pro-
jektem činí 32 mil. Kč, z toho dotace 
ROP představuje 21 mil. Kč. 

Projekt se týkal největšího panelové-
ho sídliště na území města Jihlavy. V 
ulicích Demlova, Březinova a Na Kop-
ci vzniklo nebo bylo opraveno 378 

parkovacích míst, byla vybudována 
nová dětská hřiště a jedno sportovní 
hřiště v ulici Na Kopci. 

V rámci projektu byla dále upravena 
a revitalizována veřejná zeleň, byly vy-
budovány a rekonstruovány chodníky 
a cyklostezka o délce více než 2 kilo-
metry. Současně byla řešena kontejne-
rová stání a veřejné osvětlení.

PARKOVÁNÍ, zeleň, dětská a dopravní hřiště – to vše nyní mohou obyvatele 
Březinek využívat.  Foto: archiv MMJ

Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava 
- rekonstrukce

VÍCEÚČELOVÝ sál v DDM usnadní výuku pro taneční a dramatické soubory.
 Foto: archiv MMJ

Předmětem projektu byla moder-
nizace a rozšíření budovy Domu dětí 
a mládeže, Brněnská 46. Celkové ná-
klady  na daný projekt činí 32 mil. 
Kč, z toho dotace ROP dosáhla výše 
25 mil. Kč. 

Byla provedena komplexní rekon-
strukce exteriéru a interiéru budovy, 
která nyní zahrnuje víceúčelový sál pro 
taneční a dramatické obory, prostory 
pro keramickou dílnu, modernizované 
zázemí pro přírodovědné, technické a 
počítačové obory. 

V nástavbě nového podlaží vznikl 
malířský ateliér, jazyková učebna, hu-
debna a víceúčelová klubovna. Zpří-
stupnění budovy a všech nadzemních 
podlaží zajišťuje nový osobní výtah. U 
objektu bylo také vybudováno 6 no-
vých parkovacích míst. 

Stavební práce na projektu zača-
ly v únoru 2014 a byly dokončeny v 
březnu 2015. V současné době navíc 
probíhá rekonstrukce oplocení areálu 
realizovaná z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy.

Mateřská a základní škola 
Nad Plovárnou 5, Jihlava

V rámci projektu vznikla nová MŠ v 
areálu ZŠ Nad Plovárnou. Na projekt 
byly vynaloženy náklady v celkové výši 
22 mil. Kč, z toho dotace ROP činí 19 
mil. Kč. Stavební práce probíhaly od 
června 2014 do května 2015.

V nově vybudovaném nadzemním 
podlaží budovy ZŠ Nad Plovárnou 
vznikla čtyři samostatná oddělení 
mateřské školy s kapacitou 100 dětí 
včetně šaten, umýváren s WC a sbo-

rovnou. Přístup do nového podlaží je 
samostatným schodištěm s výtahem. 

Součástí projektu bylo také vybu-
dování nového dětského hřiště pro 
potřeby školky a obnova stávajícího 
sportovního hřiště pro mateřskou a 
základní školu i pro veřejnost. Součas-
ně s realizací probíhalo také zateplení 
celého objektu školy, na které získalo 
město dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí.

TAKTO pojatá umývárna se sociálním zařízením vychovává k pořádku a čistotě
 Foto: archiv MMJ

Revitalizace části parku Malý Heulos
- II. etapa

TŘÍPODLAŽNÍ tribuna zahrnuje šatny pro sportovce, trenéry, rozhodčí, také 
technické zázemí a posilovnu. Foto: Lubomír Maštera


