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Realizace posledních šesti projektů

V areálu ZŠ Havlíčkova budou stá-
vající asfaltové a písčité plochy hřišť v 
areálu nahrazeny multifunkčním hřiš-
těm pro míčové sporty včetně oplo-
cení a hřištěm pro basketbal a volejbal 
s novým přístupovým chodníkem a 
bude regenerován sektor pro skok da-
leký. Stávající hřiště pro školní druži-

nu bude doplněno novými herními 
prvky a mobiliářem a nově bude upra-
ven prostor pro stolní tenis. Součástí 
komplexní regenerace školního areálu 
bude i obnova oplocení. Předpoklá-
dané fyzické dokončení projektu je v 
říjnu tohoto roku. -tz-

Městu Jihlava, jakožto i dalším měs-
tům v České republice, se naskytla v 
programovacím období 2007–2013 
možnost využít pro svůj všestranný 
rozvoj fi nančních prostředků ze struk-
turálních fondů EU. Regionální rada 
regionu soudržnosti Jihovýchod alo-
kovala ve svém rozpočtu ve prospěch 
města za účelem realizace projektů pro 

toto období fi nanční částku v celkové 
výši 689 mil. Kč.  

S pomocí strategického dokumen-
tu Integrovaný plán rozvoje města 
(IPRM) město realizovalo nebo reali-
zuje celkem 32 investičních projektů. 

Mezi největší projekty v tomto pro-
gramovacím období patří vybudová-
ní Parku Gustava Mahlera, sportov-

ně relaxačního centra Český mlýn, 
rekonstrukce Základní umělecké 
školy, budovy Domu dětí a mládeže 
v Brněnské ulici, výstavba veřejného 
sportoviště pro lední sporty – zimá-
ček u Horáckého stadionu a také re-
vitalizace parku Malý Heulos. Více 
informací o projektech je možné najít 
na webových stránkách města Jihlavy 

(www.jihlava.cz v sekci Integrovaný 
plán rozvoje města).

V současné době město Jihlava re-
alizuje posledních šest investičních 
akcí. Všechny projekty jsou spolu-
fi nancovány dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jiho-
východ (ROP) ve výši 85 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu.

Regenerace veřejných prostranství 
– ul. Srázná, Jihlava

V rámci projektu dojde k celkové 
regeneraci ulice Srázné spočívající v 
rekonstrukci povrchu komunikace a 
přilehlých chodníků, vybudování 156 
parkovacích míst. Dále dojde k vybu-
dování nové dešťové kanalizace včet-
ně přípojek, vznikne několik nových 
stání pro kontejnery na odpad, bude 
vybudováno nové veřejné osvětlení po 
celé délce ulice. Součástí projektu je 
také revitalizace parku a okolí náměstí 
Svobody, které počítá s úpravou cestní 

sítě v parku, vybudováním veřejného 
osvětlení a několika menších zelených 
ploch a doplněním mobiliáře (lavičky, 
koše, stojany na kola a další drobná in-
frastruktura). 

Fyzická realizace projektu započa-
la v lednu tohoto roku a motoristé již 
mohou využívat novou okružní křižo-
vatku na komunikaci v ulicích Srázná, 
Úvoz a Na Stoupách. Předpokládané 
fyzické dokončení projektu je v říjnu 
tohoto roku.

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy 
– ulice Jarní

Součástí projektu je vybudování 
nové přístupové komunikace, chod-
níkové sítě, výstavba 27 nových par-
kovacích míst, revitalizace zeleně, 
vybudování kontejnerového stání na 

separovaný odpad, nového veřejného 
osvětlení a odpočinkové zóny s men-
ším dětským hřištěm. Předpokládané 
fyzické dokončení projektu je v říjnu 
2015.

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy 
– Královský vršek II. etapa

Tento projekt navazuje na první eta-
pu, která byla v panelovém sídlišti 
Královský vršek realizována v letech 
2011 – 2012. Druhá etapa řeší obnovu 
veřejných prostranství v ulicích Füg-
nerova, Kosárkova a Sokolovská. Rea-
lizací tohoto projektu vznikne zázemí 
pro sportovní a volnočasové aktivity, 
dojde k vybudování a rekonstrukci ko-
munikací pro pěší, vybudování 77 par-
kovacích míst a ke zvýšení bezpečnos-
ti pomocí vybudování nasvětleného 

přechodu pro chodce. Předpokládané 
ukončení projektu je v listopadu toho-
to roku.

V roce 2010 byl realizován projekt 
Obnova a technické zhodnocení škol-
ních hřišť v Jihlavě, který měl za cíl re-
konstrukci a úpravu školních hřišť při 
ZŠ Otokara Březiny, ZŠ Demlova 32, 
ZŠ Kollárova a MŠ Mozaika (praco-
viště Březinova 114 a Dvořákova 11). 
V roce 2015 jsou v různých etapách 
upravena tato školní hřiště. 

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - II. etapa

V areálu ZŠ Seifertova vzniknou 4 
sportovní hřiště, atletický ovál, spor-
tovní sektory pro skok daleký a skok 
vysoký, sektor pro vrh koulí a lezecká 
stěna. Část hřišť bude opatřena osvět-
lením, ozvučením, časomírou a tribu-
nou. Pro sportoviště budou použity 

moderní umělé povrchy. V rámci pro-
jektu dále vznikne nová přístavba k 
tělocvičně ZŠ zahrnující šatny a míst-
nost pro správce a bude vybudováno 
hřiště pro školní družinu. Předpoklá-
dané fyzické dokončení projektu je v 
srpnu tohoto roku.

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - III. etapa

V areálu ZŠ T. G. Masaryka vznikají 
dvě nová hřiště (víceúčelové pro te-
nis, malou kopanou a volejbal a hřiště 
na basketbal). Kolem obou hřišť, která 
budou oplocena, nově vznikne běžec-
ký ovál o délce 200 metrů s umělým 
povrchem a běžecká dráha pro běh až 
na 80 metrů. Chybět nebude ani nově 
provedená rozběhová dráha pro skok da-
leký s doskočištěm a sektor pro vrh koulí. 

Rekonstrukce a rozšíření se také 
dočká hřiště pro školní družinu.

Při ZŠ Jungmannova bude stávají-

cí pískovo-travnaté hřiště nahrazeno 
hřištěm s polyuretanovým povrchem 
pro malou kopanou, basketbal, volej-
bal a tenis, ke kterému bude přiléhat 
dráha pro skok daleký. Ve dvorní čás-
ti školy zcela nově vznikne hřiště pro 
petanque, venkovní učebna pod per-
golou a bude zde instalováno sedm 
posilovacích venkovních strojů vč. 
jednoho posilovacího stroje uzpůso-
beného speciálně pro potřeby handi-
capovaných. Předpokládané ukončení 
projektů je v říjnu tohoto roku.

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - IV. etapa


