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Zasedání městského zastupitel-
stva přineslo mimo jiné i schválení 
strategického plánu ekonomického 
rozvoje města, který bude aktuali-
zován a rozšířen o další oblasti.

Ještě před samotným zasedáním 
si mohli zastupitelé prohlédnout 
pokračování výstavby jihlavského 
koupaliště, které dostalo název Vod-
ní ráj. Celým rozestavěným areálem 
je provázel ing. Pavel Farkač, ředitel 
Služeb města Jihlavy, který infor-

moval zastupitele a přítomné novi-
náře o celém komplexu koupaliště a 
dokončovacích stavebních pracích, 
jehož venkovní část má být otevře-
na již 16. července 2001. 

Na zastupitelstvu se řešilo také 
poskytnutí finančních prostředků 
na různé akce.

Jednotný názor mezi zastupite-
li panoval při neposkytnutí grantu 
ve výši 50.000 Kč AMC (Avantgar-
da Music Club) na projekt „Toulky 

stoletím hudební progrese“ - serie 
prázdninových koncertů a výstav 
v rámci Jihlavského kulturního léta.

Kulturní komise doporuči-
la přispět jen 50.000 Kč, původ-
ně požadoval klub částku 110.000 
Kč, ale i o tuto částku klub přišel a 
pravděpodobně dojde i k ukončení 
nájemní smlouvy, kterou klub uza-
vřel s městem. Důvodem byly i čas-
té stížnosti občanů na rušení noční-
ho klidu a jistá obava ze scházení se 

problémové mládeže. Pavel Sedlák, 
Helena Hinková a další navrhovali 
zrušení smlouvy s klubem. Zastu-
pitel MUDr. Ivan Činčera navrhl 
dokonce okamžitou likvidaci klubu. 
„Uzavřením klubu se nic nevyřeší, 
lidé se přesunou na jiná místa,“ uve-
dl Pavel Ryček.

„V nejbližší době dojde k prozkou-
mání sepsané smlouvy a poté k její-
mu zrušení,“ dodala náměstkyně 
primátora Michaela Vítková. -vk-

Psalo se před 20 lety

Zrušení smlouvy s AMC a výstavba koupaliště

Společnost DELTA Group, 
sídlící na Komenského náměs-
tí v Třebíči, se díky svým více 
než osmadvacetiletým zkuše-
nostem s projektovou přípra-
vou budov prosadila v lednu 
roku 2019 do role generální-
ho projektanta vývojového 
centra mobility a testovacího 
polygonu pro automobilku 
BMW Group, který vzniká na 
Sokolovsku.

Jedná se o projekt mezinárodního významu. 
Realizuje se v Pokrušnohoří na pozemku o roz-
sahu cca 500 ha. Získal podporu i české vlády 
díky rekultivaci bývalého hnědouhelného lomu. 
Do karlovarského regionu přinese několik desí-
tek pracovních míst. „V květnu loňského roku zís-
kal projekt stavební povolení, dopravní napojení je 
od loňského června plně funkční, zemní práce již po 
tuhé zimě na Sokolovsku běží opět naplno a první 
etapa tohoto projektu by měla být uvedena do pro-
vozu v příštím roce,“ uvedl Erik Štefanovič, jedna-
tel DELTA Group ČR k aktuální situaci na tomto 
projektu.

Štefanovič informace o projektu BMW doplňu-
je tím, že celkově má projekční tým, který peču-
je o projekt pozemních staveb vývojového centra 
mobility BMW, cca 80 členů a mluví čtyřmi růz-
nými jazyky. Společným jazykem tohoto meziná-
rodního projektu byla díky mateřštině samotné 
německé automobilky stanovena němčina. Roz-
hodujícím elementem pro vzájemnou spolupráci 
DELTA Group a BMW Group byly nejen boha-
té zkušenosti z mezinárodních projektů, ale také 
partnerská projektová kultura celého projekčního 

týmu založená na spolupráci a orientaci na hledá-
ní řešení. Právě způsob vývoje a plánování pro-
jektu pomocí Lean managementu, tzv. štíhlého 
managementu, který je typický spíše pro výrobní 
sektor, byl pro vývoj a projektovou přípravu sta-
vebního projektu zcela zásadní.

Projekt nového testovacího polygonu pro vývoj 
samořiditelných aut pod značkou BMW je výji-
mečný nejenom délkou testovacích drah v délce 
více než 100 km, ale také vyspělostí BIM metody 
projektování. Jde o využití tzv. Building Informa-
tion Modeling, který je v současné formě nejmo-
dernější formou projektové přípravy stavebních 
projektů. BIM projektování spolu s technologi-
emi virtuální reality usnadňuje a velmi zefektiv-
ňuje celý proces výstavby. Projekt je rozdělen do 
více než 84 samostatných BIM modelů. Stavební 

manageři vybaveni tablety a VR (virtuální reality) 
technologií mají neustálý snadný přístup k aktu-
álním informacím a dle stanoveného workflow 
dohlížejí na kvalitu stavebního procesu od samé-
ho začátku.

Již nyní ve fázi, kdy jsou dokončeny základní 
konstrukce prvních tří objektů, se potvrzuje, že 
BIM vnáší do projektu předpokládanou kvalitu 
nejen projektové přípravy, ale také celkové komu-
nikace a koordinace. „Mezinárodnost, rozsah pro-
jektového týmu a také množství dat o projektu nás 
přivedl k tomu, abychom zřídili speciální BIM server 
na páteřním rozvodu evropského internetu ve Frank-
furtu nad Mohanem,“ upřesnil nutná opatření pro 
digitalizaci dat tohoto projektu Štefanovič.

„Pro nový testovací polygon BMW využíváme 
také další digitální nástroj a tím je softwarové řešení 
Dalux, a to jak na projektovou část dopravních sta-
veb, tak pro část pozemní výstavby, která je v naší 
kompetenci generálního projektanta. Dalux předsta-
vuje pro celý projektový tým účinný nástroj pro digi-
tální řízení kvality, schvalování procesů a standard-
ního sledování vad a nedodělků. Implementovali jsme 
jej úspěšně na jaře a nyní již připravujeme rozšíření 
na další digitální funkce,“ upřesňuje Štefanovič.

První testování autonomních aut pod značkou 
BMW po dokončení první etapy začne pravdě-
podobně v této podkrušnohorské oblasti koncem 
června 2023. „Projektujeme a řídíme projekt, jehož 
staveniště je tak rozhlehlé, že jej nedokáže přeletět na 
jeden zátah ani dron, který má na starosti technic-
kou časosběrnou fotodokumentaci výstavby polygo-
nu z výšky,“ uvedl k tomuto projektu závěrem Šte-
fanovič. Třebíčská DELTA, generální projektant 
pozemních staveb tohoto projektu, spravuje roč-
ně projekty v objemu cca 5 miliard korun. Aktiv-
ně působí v ČR již 28 let a je největší projekční 
kanceláří v Kraji Vysočina. Její pobočky naleznete 
v Třebíči a Praze. Více www.delta-group.cz  
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Největší centrum vývoje samoříditelných 
aut projektuje třebíčská projekční kancelář

Erik Štefanovič, 
jednatel DELTA 
Group ČR


