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Aktuálně probíhá realizace 
dalších investičních projektů sta-
tutárního města Jihlavy a zapoje-
ných partnerů prostřednictvím 
strategie Integrovaný plán rozvoje 
území Jihlavské sídelní aglomera-
ce (IPRÚ JSA). 

Na základě této strategie jsou pro 
sociální oblast, oblast dopravy, škol-
ství a národních kulturních pamá-
tek rezervovány finanční prostředky 
z fondů Evropské unie v celkové výši 
cca 870 mil. Kč. Do současné doby 
bylo v rámci IPRÚ JSA předloženo 
16 žádostí o podporu projektů statu-
tárního města Jihlavy a jeho zapoje-
ných partnerů v celkové výši dotace 
cca 310 mil. Kč. Do konce roku 2018 
se předpokládá ukončení realizace 
následujících projektů statutárního 
města Jihlavy a Dopravního podniku 
města Jihlavy, a. s. (DPMJ):

Bezpečnost dopravy na přecho-
dech pro chodce, Jihlava

Předmětem projektu je vybudo-
vání bezbariérových chodníků po-
dél frekventovaných komunikací 
v Jihlavě, úpravy zastávek hromadné 
dopravy, nasvětlení přechodů pro 
chodce, výstavba veřejného osvětle-
ní a další stavební úpravy. Mezi ře-
šené lokality patří ul. Brtnická – Ty-
lova, ul. Březinova – Heulos, ul. E. 
Rošického – ZŠ, ul. Havlíčkova – ul. 
Kollárova – ul. Na Vyhlídce, Pávov – 
dětské hřiště, ul. Pávovská - Krono-

span, ul. Pávovská – ul. U Rybníka, 
ul. Rantířovská – ul. Za Prachárnou, 
ul. Sokolovská – ul. Resslova a ul. 
Sokolovská – ul. Stamicova. Předpo-
kládaná výše celkových nákladů činí 
cca 12 mil. Kč, z toho předpokláda-
ná dotace z IROP představuje cca 
6,3 mil. Kč. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy
v průmyslovém parku Jihlava

V průmyslové zóně v Hruškových 
Dvorech v Jihlavě dojde k výstavbě 
nových chodníků podél frekventova-
né komunikace a k dalším stavebním 
úpravám zvyšujícím bezpečnost do-
pravy (např. přechody pro chodce, 
zastávky MHD, veřejné osvětlení). 
Předpokládaná výše celkových ná-
kladů je cca 20 mil. Kč, z toho před-
pokládaná dotace z IROP činí cca 
15,5 mil. Kč. 

Rekonstrukce objektu ul. Žižko-
va 106, Jihlava, pro potřeby ICSS
Pro potřeby Integrovaného centra 

sociálních služeb Jihlava (ICSS) je 
rekonstruována budova Žižkova 106 
v Jihlavě, kde budou poskytovány 
sociální služby denní stacionář, po-
bytová odlehčovací služba a pečo-
vatelská služba. Součástí projektu je 
vybudování zázemí pro poskytování 
zmíněných sociálních služeb, a dále 
vybudování zázemí pro zaměstnance 
organizace, kanceláří administrativ-
ních pracovníků a vybavení budovy 
interiérem. Veškeré prostory jsou 

navrženy k užívání osobami s ome-
zenou schopností pohybu a orienta-
ce. Předpokládané celkové náklady 
projektu činí cca 40 mil. Kč, z toho 
předpokládaná dotace z IROP bude 
činit cca 18 mil. Kč. 

Rozvoj Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava - II. etapa

V rámci rozvoje Denního a týden-
ního stacionáře Jihlava byla rekon-
struována budova stacionáře, kde 
došlo především k rozšíření dvou 
denních místností a skladu invalid-
ních vozíků, k vybudování bezbarié-
rového sociálního zařízení, k rekon-
strukci víceúčelového venkovního 
hřiště a k umístění venkovních posi-
lovacích strojů. 

Předpokládané celkové náklady 
projektu jsou cca 6 mil. Kč, z toho 
předpokládaná dotace z  IROP bude 
činit cca 4 mil. Kč. 

Chráněné bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením v Jihlavě
Za účelem zajištění chybějící kapa-

city sociální služby chráněného byd-
lení jsou rekonstruovány dva byty 
pro osm osob se zdravotním postiže-
ním především z řad klientů Denní-
ho a týdenního stacionáře Jihlava.

Oba byty budou rovněž vybaveny 
interiérem. Předpokládané celko-
vé náklady projektu se odhadují ve 
výši cca 5 mil. Kč, z toho předpo-
kládaná dotace z IROP bude činit 
cca 2 mil. Kč. 

Autobusy s pohonem na CNG 
v Jihlavě (DPMJ)

V rámci projektu bude nakoupe-
no 9 nízkoemisních bezbariérových 
autobusů, které budou využívat al-
ternativní palivo CNG, budou vy-
baveny akustickým a vizuálním in-
formačním systémem pro cestující, 
klimatizačním systémem a Wi-Fi sítí. 
Předpokládané celkové náklady projek-
tu jsou cca 75 mil. Kč, z toho předpo-
kládaná dotace z IROP bude činit cca 
53 mil. Kč. 

Inteligentní zastávky v Jihlavě 
(DPMJ)

Na zastávkách MHD v Jihlavě s nej-
větším obratem cestujících budou in-
stalovány elektronické panely, které bu-
dou informovat cestující o aktuálních 
odjezdových časech vozidel dle stávající 
dopravní situace ve městě. Mezi řešené 
zastávky MHD patří Masarykovo ná-
městí horní, Masarykovo náměstí dolní, 
Chlumova, Kaufland a S. K. Neumanna 
v obou směrech, Březinova, konečná, 
Hlavní nádraží ČD, Březinova, Dem-
lova, Brněnský kopec, Dům zdraví, Po-
liklinika, Dům kultury a Masarykovo 
náměstí v jednom směru. Předpoklá-
dané celkové náklady projektu se odha-
dují ve výši cca 9 mil. Kč, z toho před-
pokládaná dotace z  IROP bude činit 
cca 6,2 mil. Kč.

Více informací o projektech realizo-
vaných prostřednictvím strategie IPRÚ 
JSA je k dispozici na webových strán-
kách města Jihlavy.  -tz-

Investiční projekty IPRÚ

S koncem prázdnin se v něko-
lika jihlavských ulicích objeví 
další stavební stroje. 

Řidiče tak čeká několik doprav-
ních omezení, mezi větší rekon-
struované ulice patří například Dr. 
Procházky, Jiřího z Poděbrad, Ro-
mana Havelky nebo Znojemská.

Dr. Procházky
Rekonstrukce ulice Dr. Procház-

ky proběhne v úseku od ulice Vrch-
lického po ulici Leoše Janáčka, kde 
dojde k náhradě povrchu ze žulo-
vých kostek asfaltovým kobercem. 

Současně budou předlážděny i 
chodníky, a bude doplněn chodník 
na levé straně ulice ve směru k ulici 
Leoše Janáčka.

Jiřího z Poděbrad
Na ulici Jiřího z Poděbrad do-

jde k položení asfaltového kober-
ce, který nahradí stávající povrch 
ze žulových kostek, bude zde také 
předlážděn chodník. 

Navíc dojde k úpravě přechodu 
pro chodce ve vrchní části ulice u 
křižovatky s ulicí Sokolovská, který 
bude zkrácen a nově nasvětlen.

Zastávka Jiřího z Poděbrad
Rekonstrukce čeká také stávající 

zastávku Jiřího z Poděbrad. Součas-
ně také vznikne zcela nová zastávka 
v opačném směru, která vznikne na 
základě dlouhodobých požadavků 

občanů z této lokality, které město 
Jihlava i dopravní podnik evidu-
je již více než 20 let od doby, kdy 
byla protisměrná zastávka zrušena 
z důvodu nevyhovujícího umístění 
v křižovatce s ulicí U Skály. 

Mezi oběma zastávkami vznikne 
nový přechod pro chodce, který 
bude taktéž nasvětlen.

Romana Havelky
V rámci akce „Rekonstrukce 

chodníků ve Starých Horách“ do-
jde k opravě stávajícího chodníku 
podél ulice Romana Havelky. 

Současně bude rekonstruová-
na i zastávka Staré Hory, ve směru 
z centra. V rámci této akce budou 
opravena i schodiště spojující ulici 
Romana Havelky s ulicí Nad Spla-
vem a další kratší úseky chodníků 
v okolí ulice Pod Školou.

Znojemská
Křižovatka Znojemská – Masa-

rykovo náměstí je dlouhodobě ve 
špatném stavu. Obyvatelé přileh-
lých domů oprávněně poukazují na 
hluk, který způsobují projíždějící 
vozidla, a taktéž cestující v MHD 
trpí otřesy při průjezdu tímto mís-
tem. 

Na začátku září tedy začne kom-
pletní oprava tohoto uzlu. Dojde 
k revizi podkladních vrstev komu-
nikace a doplnění odvodnění. 

Současně bude předlážděn pro-

stor zastávky Masarykovo náměstí 
dolní, kde jsou v dlažbě vyjeté hlu-
boké koleje a hrozí poškození vo-
zidel MHD. K rekonstrukci bude 
využito období, kdy je uzavřen 
Brněnský most a v tomto místě je 
podstatně menší pohyb vozidel 
MHD. 

Celá akce bude rozdělena na více 
etap, aby byl zajištěn provoz jak 
MHD, tak i obsluha přilehlých ulic, 
které se v této křižovatce potkávají.

Sokolovská
Pro zvýšení bezpečnosti na cestě 

dětí do školy dojde k výstavbě no-
vého chodníku od přechodu přes 
ulici Sokolovskou kolem fotbalové-
ho hřiště, kuchyně a zadního vcho-
du do ZŠ Kollárova, přes zeleň u 
školy, téměř až k hlavnímu vchodu 
do školy, kde nový chodník nava-
zuje na stávající.

Pávovská
Zahájeny budou také práce na 

rekonstrukci starého Pávovského 
mostu. 

Stavba bude probíhat za částečné 
uzavírky komunikace na mostě a 
pod mostem. 

Po mostě bude doprava vedena 
kyvadlově a bude řízena semafory. 
Pod mostem bude na silnici I/38 
doprava svedena vždy do jednoho 
pruhu. -tz-

Město začne opravovat další ulice
Řidiče kvůli rekonstrukcím čeká několik dopravních omezení Prioritou mezi investičními akcemi 

byly v průběhu prázdnin rekonstrukce 
základních a mateřských škol, město 
však nezapomnělo ani na opravu ně-
kterých ulic. Mezi investiční akce, které 
byly s koncem prázdnin ukončeny, patří 
například zateplení půdy a oprava fasá-
dy mateřské školy na ulici Dvořákova, 
nebo rekonstrukce Úprkovy ulice.

„V rámci rekonstrukce Úprkovy ulice do-
šlo k zúžení místa vjezdu do ulice z ulice 
Fritzova, aby vozidla nemohla být odsta-
vována v prostoru křižovatky a neome-
zovala tak vjezd do ulice i přechod pěších. 
Součástí bylo také předláždění chodníků 
do betonové dlažby a vytvoření parkova-
cího pruhu ze žulových kostek,“ upřesnil 
Zdeněk Dvořák z magistrátního odbo-
ru rozvoje města.

Na základní škole T. G. Masaryka a ve 
Speciální a praktické škole Jihlava byla 
před začátkem školního roku provede-
na protiradonová opatření. „Ta zahrnují 
například odstranění stávajících podla-
hových konstrukcí a provedení odvětrá-
vaných podlah s protiradonovou izolací a 
s nuceným větráním,“ uvedl Dvořák.

Během prázdnin prošel rozvojem také 
Denní a týdenní stacionář Jihlava. Zde 
byla provedena přístavba dvou denních 
místnosti, skladu invalidních vozíků i 
bezbariérových toalet. Úpravou prošlo 
i stávající venkovní hřiště. „Rekonstrukce 
hřiště spočívala zejména ve výměně praš-
ného povrchu za sportovní, který je na bázi 
pryžového granulátu, hřiště bylo oplocen a 
byl pořízen mobiliář. Dále byl vybudován 
spojovací chodník a bezpečnostní dopado-
vé plochy s venkovními posilovacími stro-
ji,“ doplnil Dvořák. -tz-

Ukončené 
investiční akce


