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Dobrý den, ahoj, 

milí sousedé, je mi velkou ctí napsat úvodní slovo tohoto krásného zpravodaje 

určeného pro části města Jihlavy. Mí kolegové z Magistrátu města Jihlavy vymysleli 

a vytvořili tuto novinku, která má přispět k lepší informovanosti a komunikaci mezi 

magistrátem a občany.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. I z tohoto důvodu bude tento zpravodaj 

vycházet pouze v elektronické podobě. 

Na úvod vás chci požádat o náměty a tipy, co by se ještě mělo ve zpravodaji podle 

vašeho mínění objevovat. 

Těším se na další spolupráci a setkání s vámi přímo v Antonínově dole a Červeném 

kříži, Heleníně, Henčově, Herolticích, Horním Kosově, Hosově, Hruškových Dvorech, 

Kosově, Pávově, Pístově, Popicích, Sasově, Starých Horách, Vysoké a Zborné.  

Přeji Vám krásné letní dny. 

Libor Kuchyňa
radní města
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 Informace o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

Problematiku daní z nemovitých věcí upravuje zákon České národní rady číslo 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění poz-

dějších předpisů.

Statutární město Jihlava, na základě zmocnění daného tímto zákonem, vydalo s účinností od 1. 1. 2010 Obecně závaznou vyhlášku 

číslo 8/2009 o stanovení některých koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (viz odkaz níže)

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-8-2009/d-473707

Tato vyhláška stanovuje koeficient u staveb 

 » v částech města Jihlavy – Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov a Vysoká ve výši 2,5

 » v částech města Jihlavy – Horní Kosov a Staré Hory ve výši 4,5

V ostatních částech města Jihlavy – Antonínův Důl, Červený Kříž, Helenín, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov a Zborná koeficient 

vyhláškou upraven není. 

Dle vyjádření ekonomického odboru Magistrátu města Jihlavy je snahou města situaci v této problematice dořešit v duchu současné 

doby a proto uvedený odbor předložil návrh na provedení novelizace této vyhlášky, která v sobě zahrnuje varianty změn těchto koefi-

cientů s dopady, které by změny vyvolaly. 

Vedení města plánuje navržené varianty projednat i v rámci svých zastupitelských klubů - a proto - návrh vyhlášky by měl být předložen 

ke schválení do Zastupitelstva města Jihlavy až v měsíci září 2019.

 Informace o připravovaném rozšíření Varovného a vyrozumívacího systému v Jihlavě    
 a v částech města Jihlavy 

Loňské „bleskové povodně“, které – mimo jiných lokalit – postihly v měsíci 

červen 2018 zejména obyvatele části města Staré Hory, ukázaly potřebu 

rozšíření Varovného a vyrozumívacího systému – tzv. „rozhlasů“, které byly 

na území obce s rozšířenou působností Jihlava dobudovány a uvedeny do 

provozu v roce 2013. Tento systém je propojen s pracovištěm Krajského 

operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Kra-

je Vysočina a je prioritně určen k varování, vyrozumívání a informování 

obyvatelstva v případě hrozící nebo již nastalé mimořádné události nebo 

krizové situace. Takovou událostí byla i zmíněná blesková povodeň a tak 

na základě podnětu a požadavku Povodňové komise statutárního města Jihlavy bylo ve vedení města rozhodnuto o rozšíření stávající 

sítě „rozhlasů“ v Jihlavě a v částech města Jihlavy. 

Rozšíření Varovného a vyrozumívacího systému v rámci hlásné povodňové služby je podporováno v rámci 125. výzvy Operačního 

programu Životní prostředí.

Termín výzvy: 1. 10. – 19. 12. 2019

Výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Předpokládané celkové náklady na realizaci akce: 1,4 milionů Kč

Plánovaný termín realizace: rok 2020

Kromě samotného města Jihlavy se rozšíření Varovného a vyrozumívacího systému plánuje realizovat prakticky i ve všech částech 

města Jihlavy, a to zejména tam, kde od roku 2013, kdy byl systém zprovozněn, proběhla, probíhá nebo je plánována nová zástavba 

určená zejména k trvalého bydlení občanů Jihlavy nebo kde se předpokládá větší koncentrace osob. 

V rámci rozšíření systému se plánuje dobudování cca 78 ks nových koncových prvků „rozhlasu“. 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-8-2009/d-473707
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 Informace od hasičů 

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) zřizované statutár-

ním městem Jihlava (Heroltice, Jihlava, Pístov a Zborná)

Rozdíl mezi SDH a JSDH:

Sbor dobrovolných hasičů „SDH“ je organizační článek občanské-

ho spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jako občanský 

spolek se velkou měrou podílí na společenském, kulturním i spor-

tovním dění zejména v částech města Jihlavy. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí „JSDH“ podle zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

zřizuje obec. Jako taková hradí veškerou činnost JSDH. Jednot-

ky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí území, 

k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou 

povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie 

a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

Většina členů JSDH je zároveň i členy SDH. V drtivé většině případů sídlí oba subjekty na stejné adrese. A potkávat je můžete pře-

devším na místě pro ně tak typickém, ve zbrojnici. Nutno ale poznamenat, že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím 

v subjektu druhém.

Základní informace o Jednotkách SDH zřizovaných statutárním městem Jihlava:

JSDH JIHLAVA:

Kategorie: JPO III

Velitel: Marek Zemín

Počet členů: 21 

Technika: 

 » stříkačka PS-8

 » stříkačka PS-12 2x

 » DA FORD Transit

 » NA FORD Transit

 » CAS-20/4000/400 S2R TATRA 815

 » motorová pila P351, H345E

 » plovoucí čerpadlo PPCA 160 HONDA

 » kalové čerpadlo ENDRESS

 » elektrocentrála EC6500 CX

 » motorová pila Husquarna H345

 » elektrocentrála EC 6500 CX

 » povodňový přívěs

 » prostředky spojové služby (radiostanice)

 » výstroj a výzbroj na likvidaci bodavého hmyzu

 » výstroj a ochranné pomůcky hasiče

JSDH HEROLTICE:

Kategorie: JPO V

Velitel: Jiří Hegner

Počet členů: 13

Technika: 

 » stříkačka PPS – 12 
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 » motorová pila Husquarna H345

 » plovoucí čerpadlo Amphibio

 » nákladní přívěs s plachtou

 » automobil VW Transporter 

 » čerpadlo kalové HERON

 » sací koš A110 plovoucí mini

JSDH PÍSTOV:

Kategorie: JPO V

Velitel: Petr Pikl

Počet členů: 14

Technika: 

 » motorová pila H136

 » motorová pila Husquarna H345

 » motorová pila STIHL MS 362

 » plovoucí čerpadlo Amphibio

 » přívěs VZ-23 750 kg + stříkačka PPS - 12

 » elektrický lanový naviják

 » automobil LandRover Defender 2,5TD

 » čerpadlo kalové HERON

 » elektrocentrála HERON EGM

 » sací koš A110 plovoucí mini

JSDH ZBORNÁ:

Kategorie: JPO V 

Velitel: Jiří Skořepa

Počet členů: 11

Technika: 

 » stříkačka PPS – 12

 » přívěs

 » motorová pila Husquarna H345

 » automobil Mitshubishi L200

 » čerpadlo kalové HERON

 » elektrický naviják

 » plovoucí čerpadlo PPCA 160 HONDA

 Informace o akcích realizovaných nebo připravovaných jednotlivými odbory Magistrátu           
 města Jihlavy v částech města Jihlavy v roce 2019 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy:

Statutární město Jihlava v letošním roce nebude provádět žádné opravy v mateřských školách v částech města Jihlavy, plánované 

opravy na svých odloučených pracovištích bude zajišťovat přímo MŠ Mozaika sama.

Jedná se o tyto opravy:

 » MŠ Hálkova, Jihlava-Helenín - výdejna stravy  nákladem 570 tis. Kč,
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 » MŠ Antonínův Důl  - oprava osvětlení nákladem 26 tis. Kč a oprava dveří nákladem 20 tis. Kč.

Opravy budou probíhat v průběhu letních měsíců.

Odbor správy realit:
Pístov

Kamenný kříž v Pístově – restaurování památky – předpokládaný náklad je do 200 tis. Kč,

Oprava požární nádrže Pístov – zpracovaná PD, vydán souhlas  s provedením opravy od SÚ, příprava akce pro podání žádosti o 

dotaci na realizaci akce, předpokládaný náklad na opravu je 2,5 mil. Kč, přepokládaný termín realizace je v roce 2020.

Pístov č.p. 42 (hasičská zbrojnice) – provedení zpevněné plochy před vjezdem do garáže, předpokládaný náklad je do 200 tis. Kč, v 

současné době probíhá projektová příprava,

Pístovský potok – oprava zatrubnění přítoku do požární nádrže – zpracovává se projektová dokumentace.

Zborná

Sjezdovka Rudný – oprava rozvodů technologie zasněžení (náklad je 131.800 Kč bez DPH) a výměna prvků lyžařského vleku (před-

pokládaný náklad je do 300 tis. Kč),

Splašková kanalizace Zborná – probíhá zkušební provoz, plánovaná kolaudace stavby je červenec 2019,

Oprava technologie vodojemu – předpokládaný náklad je do 200 tis. Kč.

Hosov

Hosov č.p. 12 – oprava podlahy v sále v objektu občanské vybavenosti – předpokládaný náklad je do 100 tis. Kč.

Henčov

Splašková kanalizace a ČOV Henčov – probíhá zkušební provoz, je požádáno o kolaudaci stavby, předpokládaný termín kolaudace 

je 13. 6. 2019.

Heroltice

Odkanalizování Heroltic a oprava jednotné kanalizace v této části města – jedná se o stavbu splaškové kanalizace zakončené ČOV 

a současně s touto stavbou proběhne oprava stávající kanalizace, která po opravě bude sloužit jako kanalizace dešťová – akce jsou 

v nákladu 33.971 tis. Kč bez DPH (stavba) + 5.900 tis. Kč (oprava) – předpokládaný termín ukončení akce je konec roku 2019.

Kosov

Splašková kanalizace a ČOV Kosov – zpracovaná projektová dokumentace, požádáno o stavení povolení, předpokládaný termín 

realizace akce je rok 2020-2021 v nákladu 40 mil. Kč, současně se stavbou proběhne oprava stávající kanalizace, která dále bude 

sloužit jako dešťová,

Oprava technologie vodojemu – předpokládaný náklad je do 200 tis. Kč.

Popice

Ve spolupráci se společností JVAK, a.s. bude v roce 2019 zpracovaná studie na odkanalizování Popic a zásobení Popic pitnou vodou, 

předpokládaný náklad na studii je do 400 tis. Kč,

Oprava technologie vodojemu – předpokládaný náklad je do 200 tis. Kč. 
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Odbor dopravy: 
Staré Hory 

Chodníky (pokračující akce z loňského roku, dokončení v letošním roce), náklady 2,3 mil. Kč,   dále v letošním roce bude provede-

na instalace 2 orientačních měřičů rychlosti (náklady 0,2 mil. Kč.) a do červnového zastupitelstva města bude předložen návrh na 

schválení akce „Rekonstrukce komunikace v ul. Romana Havelky“, přičemž letos by se zpracovala projektová dokumentace včetně 

diagnostiky vozovky nákladem 0,2 mil. Kč.

Popice 

2 x horská vpusť (realizace duben, květen 2019, náklady 150 tis. Kč).

Zborná 

Doplnění obrubníků na komunikaci ke sjezdovce (realizace v loňském roce), v letošním roce lehce upraveno nákladem 60 tis. Kč. 

Dále podle požadavků osadního výboru bude v této části města doplněna řada dopravních značek upravujících přednost a poté i 

dalších dopravních značek (po projednání na poradě mobility). 

Spojovací komunikace Hosov – Vysoká 

V loňském roce byla provedena oprava komunikace frézovanou směsí v rámci rekonstrukce ul. Telečská (náklady města 0,- Kč s tím, 

že odbor dopravy dluží KSÚSV cca 600 tun frézovaného recyklátu).

Pístov 

Na základě dlouhodobých požadavků občanů Pístova bude odborem dopravy provedena dočasná úprava komunikace mezi domy č.p. 

55 a 56 penetračním nástřikem tak, aby získala pevný povrch (odhad nákladů cca 100 tis. Kč).

Heroltice 

V rámci kanalizace byl prakticky v celých Herolticích položen na všech komunikacích nový asfaltový povrch. Současně s poslední 

3. etapou bude položen nový povrch i na příjezdové komunikaci ve směru od ul. Heroltická (tzv. „Stará Heroltická“) a na jednom 

krátkém úseku v obci. Jedná se o úseky, které nebyly dotčeny kanalizací, a nové povrchy bude financovat odbor dopravy z běžné 

údržby. Odhad nákladů cca 800. tis. Kč.

Henčov

Pokud se odboru dopravy podaří vybrat zhotovitel (dosud se to nepovedlo), tak by se v letošním roce měla realizovat rekonstrukce 

propustku na příjezdové komunikaci ve směru od Moravských kováren (náklady 0,5 mil. Kč). 

Kosov

V rámci opravy objektu občanské vybavenosti na návsi budou okolo tohoto objektu doplněny obrubníky (spolupráce s odborem 

správy realit), a to kvůli zamezení zatékání vody do objektu, odhad nákladů cca 40 tis. Kč. 

Níže je uveden přehled změn v dopravní obsluze pomocí veřejné dopravy (MHD a v případě Hosova veřejné linkové regionální do-

pravy). Především u MHD vynakládá odbor dopravy, potažmo statutární město Jihlava nemalé finanční prostředky na krytí ztráty 

z provozu linek MHD do částí města Jihlavy, která je vzhledem k počtu potenciálních cestujících velmi málo vytížená a tím pádem 

podstatně ztrátovější než ve městě. I přesto byla od 4. 2. 2019 podstatným způsobem zlepšena dopravní obsluha částí města Jihlavy 

tak, aby i občané těchto částí města měli MHD dostupnou stejně, jako ostatní obyvatelé města. Pokud srovnáme počet spojů MHD 

zajíždějících do částí města s počtem spojů v kterékoli srovnatelné obci Kraje Vysočina, tak můžeme konstatovat, že i o víkendech 

jezdí do částí města více spojů, než jezdí do řady obcí v Kraji Vysočina v pracovních dnech. Ať nejdeme pro příklad daleko, tak např. 

do Hybrálce platí Kraj Vysočina v pracovních dnech 6 párů spojů (další 7. pár spojů si platí Hybrálec sám)  a o víkendu do Hybrálce 

veřejná doprava nejezdí vůbec. Pokud to srovnáme s našimi částmi města, tak kromě Kosova má každá část města Jihlavy více párů 
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spojů i o víkendu, než má Hybrálec v pracovní den. 

Linka 5 (Zborná)

Od 4. 2. 2019 navýšen počet spojů o víkendech z původních 7 párů na 10 párů (nárůst o 40 %)

Linka 4 (Heroltice, Henčov, Hruškové Dvory) 

V pracovní dny přidány od 4. 2. 2019 2 páry spojů (posilový spoj po 7. hodině pro děti do školy a po 20. hodině večerní). V sobotu a 

v neděli navýšen počet spojů o víkendech z původních 5 párů na 12 párů (nárůst o 140 %)

Linka 7 (Pístov, Vysoká, Popice) 

Od 4. 2. 2019 navýšen počet spojů o víkendech z původních 4 párů na 8 párů (nárůst o 100 %)

Linka 8 (Staré Hory) 

Od 1. 9. 2018 navýšen počet spojů v pracovní dny z původních 2 párů na 7 párů (nárůst o 250 %)

Linka 10 (Kosov) 

Od 4. 2. 2019 navýšen počet spojů v pracovní dny z původních 8 párů spojů na 12 párů (nárůst o 50 %) o víkendech z 1 páru na 2 

páry (nárůst o 100 %)

Regionální autobusy (Hosov) 

Od 1. 10. 2018 začaly 2 spoje regionálních linkových autobusů zajíždět v odpoledních hodinách na náves do Hosova.

Odbor životního prostředí:
Odbor životního prostředí bude v letošním roce v částech města Jihlavy provádět pouze běžnou údržbu.  Kontejnerová stání  jsou 

vybudovaná,  v letošním roce se kontejnerové stání bude rozšiřovat v části města Staré Hory a Hosov (přihlásí-li se někdo do výbě-

rového řízení), v části města Popice nebyl k rozšíření kontejnerového stání udělen souhlas od vlastníka sousedního pozemku. 

Další záležitosti bude odbor životního prostředí řešit aktuálně na základě podnětů jednotlivých osadních výborů, domluva probíhá 

vždy operativně a bez potíží.

Jihlava bez odpadu – Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Stále vzrůstající množství produkovaných odpadů související např. i s klimatickými změ-

nami, postupné ničení životního prostředí, alarmující stav moří, oceánů a půdy a následné 

obrovské úhyny živočichů vedou v současné době k celosvětovým aktivitám v oblasti před-

cházení a omezování produkce odpadu.  Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihla-

vy na tuto skutečnost zareagoval. V letošním roce spouští kampaň „Jihlava bez odpadu“, 

součástí které je i zřízení nových webových stránek zaměřených výhradně na nutnost snižování produkce odpadů a jeho předcházení. 

Otevřete si stránky www.jihlava.cz/bezodpadu a dozvíte se, jak je to ve skutečnosti s odpady na Zemi, ve světě i v Jihlavě. Uvědomíte 

si, že každý jednotlivec má moc nastartovat změnu a že naše moc spočívá především v poptávce. Na webových stránkách najdete 

jednoduchý návod, jak výrazně omezit vlastní produkci odpadů. Můžete si prohlédnout, jak se s touto problematikou vypořádávají 

ostatní, a třeba i přispět nějakou svou „fotoradou“ (kontaktováním jednotlivých pracovníků odboru životního prostředí). V neposlední 

řadě tam také najdete spoustu užitečných a zajímavých videí, obrázků a odkazů.

V rámci prvních kroků na cestě k omezování produkce odpadu můžete navštívit i Turistické informační centrum, kde si můžete zakou-

pit originální textilní tašky, opakovaně použitelné sáčky na ovoce a zeleninu a brzy i lněné sáčky na pečivo a chléb. Zdarma si zde 

můžete vyzvednout samolepku „Nevhazujte reklamu“.

Stav planety je velmi neuspokojivý a jednou z mnoha příčin je stále rostoucí množství odpadu. Nevolíme jednou za 4 roky, volíme 

každým dnem, volíme, jaký systém a jaký svět budeme podporovat. Je nejvyšší čas na změnu!

Odbor rozvoje města
Seznam akcí dle schváleného rozpočtu ORM 

Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava - Pávov

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 2 843 497,09

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 13 935



8

předpoklad realizace: 2019

charakteristika stavby: předmětem je rekonstrukce mostu v podobě výměny mostních závěrů, sanace nosné konstrukce včetně 

odhalení čel nosníků a sanace předpínacích kotev, obetonování a sanace spodní stavby a ložisek, vybudování nové závěrné zídky a 

nové přechodové oblasti.

poznámka: probíhají stavební práce

Parkoviště ul. Hálkova – Helenín 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 139 150,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 907

předpoklad realizace: 2019

charakteristika stavby: vybudování parkoviště v místě stávající zelené plochy přiléhající ke sportovnímu hřišti v ul. Hálkova. Povrch 

hřiště bude tvořen vsakovací dlažbou

poznámka: probíhají stavební práce.

Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 73 127,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 15 000

předpoklad realizace: 2020

charakteristika stavby: jedná se o vybudování nového chodníku v lokalitě Helenín ul. Hálkova – od autobusové zastávky směrem 

ke střední škole uměleckoprůmyslové v délce cca 400 m. Současně dojde k úpravě a rozšíření komunikace, tak aby její šířka byla 

min. 5,5 m. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu. Součástí je i přeložka 

stávající dešťové kanalizace

poznámka: probíhají projektové a inženýrské práce pro vydání územního rozhodnutí na přeložku kanalizace

Rekonstrukce veřejného osvětlení Pávov 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 134 310,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 5 031

předpoklad realizace: 2019

charakteristika stavby: rekonstrukce stávajícího a stavba nového veřejného osvětlení s přípoložením trubek HDPE pro metropolitní 

síť MMJ v městské části Starý a Nový Pávov u Jihlavy.

poznámka: probíhají stavební práce.

Antonínův Důl – chodník + dešťová kanalizace – II. etapa

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: probíhají práce na PD, dosud nebylo fakturováno

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 7 500

předpoklad realizace: 2020

charakteristika stavby: jedná se o vbudování nového chodníku, úpravy zastávky MHD a vybudování nové kanalizace a nového ve-

řejného osvětlení.

poznámka: probíhají projektové a inženýrské práce pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Zastávka MHD Popice 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 77 440,00
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předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 502

předpoklad realizace: 2019

charakteristika stavby: jedná se o vybudování nové zastávky městské hromadné dopravy s nástupištěm v místě stávající zelené 

plochy pod kaplí.

poznámka: probíhají stavební práce.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve spolupráci s E.ON Popice 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 80 465,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 835

předpoklad realizace: 2019–2020 

charakteristika stavby: jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v Jihlavě v Popicích. Akce je vyvolána plánovanou rekonstrukcí 

vzdušné sítě nízkého napětí jejímž investorem bude E.ON a.s., kdy stávající veřejné osvětlení je osazeno na sloupech vzdušného 

vedení nízkého napětí a nově bude vedení NN uloženo do země.

poznámka: čeká se na rozhodnutí E.Onu, kdy začne realizace.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve spolupráci s E.ON Hosov 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 168 190,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 2 078

předpoklad realizace: 2020 

charakteristika stavby: výměna stávajícího veřejného osvětlení a doplnění nového

poznámka: bude realizováno současně se stavbou E.ON

Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 84 700,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 6 373

předpoklad realizace: 2020 

charakteristika stavby: cyklostezka G01, úsek od odbočky na obec Hosov vedený podél silnice II/602 směrem do Jihlavy, bude po 

odbočení z přímého směru procházet mezi benzinovou pumpou a rybníky a zakončený bude u stávající zpevněné komunikace u 

kaštanové aleje.

poznámka: dokumentace bude upravena, tak aby došlo ke snížení předpokládaných nákladů.

Obnovení sjezdu z Pávova na přivaděč – ve spolupráci s ŘSD 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 267 216,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 65 515

předpoklad realizace: 2020–2021 

charakteristika stavby: předmětem záměru je návrh protihlukové stěny u silnice I/38 tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana 

přilehlých chráněných staveb před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy. Zároveň dojde k obnově stávajícího sjezdu v místní části 

Pávov

poznámka: probíhají projektové a inženýrské práce pro vydání územního rozhodnutí

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 25 294 724,77
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předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 72 798

předpoklad realizace: 2018–2019 

charakteristika stavby: trasa od ul. 5. května pokračuje v koridoru mezi dálničním přivaděčem a železničním koridorem, vyústěná na 

most na Pávově po nově vybudované rampě 

poznámka: probíhají stavební práce

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – ul. Za Lesem 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: dtto

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 44

předpoklad realizace: 2019 

charakteristika stavby: rozšíření stávajícího stanoviště kontejnerů na odpad

poznámka: probíhá výběrové řízení na zhotovitele

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – ul. Nad Splavem 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: dtto

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 37

předpoklad realizace: 2019 

charakteristika stavby: rozšíření stávajícího stanoviště kontejnerů na odpad

poznámka: probíhá výběrové řízení na zhotovitele 

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů – ul. Horní 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: dtto

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 47

předpoklad realizace: 2019 

charakteristika stavby: rozšíření stávajícího stanoviště kontejnerů na odpad

poznámka: probíhá výběrové řízení na zhotovitele 

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů - ul. Hosov 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: dtto

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 66

předpoklad realizace: 2019 

charakteristika stavby: rozšíření stávajícího stanoviště kontejnerů na odpad

poznámka: probíhá výběrové řízení na zhotovitele 

Chodník a VO Zborná 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 49 610,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: ?

předpoklad realizace: 2020 

charakteristika stavby: jedná se o vybudování nového chodníku směrem od kontejnerového stáni za stávající hasičárnou k parkovišti 

nad lyžařským areálem a nového veřejného osvětlení ve Zborné
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Regenerace veřejného prostranství v části města Jihlava – Zborná 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: úprava PD a příprava VŘ na realizaci stavby

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 266 790,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 6 000

předpoklad realizace: 2020 

charakteristika stavby: předmětem projektu je výstavba nové hasičské zbrojnice, úprava zpevněných ploch a zastávek MHD

poznámka: v 1. etapě bude provedena stavba hasičské zbrojnice vč. přístupových zpevněných ploch – za tímto účelem probíhá zadání 

úpravy projektové dokumentace

Chodník ul. Hybrálecká 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 63 000,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: ? po vyřešení majetkoprávních vztahů + SVAK

předpoklad realizace: 

charakteristika stavby: součástí stavby bude rekonstrukce kanalizace, vybudování dešťové kanalizace a vodovodu, rekonstrukce 

komunikace.

poznámka: práce na PD pozastaveny do doby vyřešení majetkoprávních vztahů a vztahů se SVAK

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka – průmyslový park Jihlava (Hruškové Dvory)

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: PD

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 124 630,00

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 5 867

předpoklad realizace: 2020

charakteristika stavby: předmětem je výstavba zbývajících vyprojektovaných cyklostezek v lokalitě průmyslového parku v Hruško-

vých Dvorech Jihlava, jejichž propojením na již zbudované cyklostezky dojde k dokončení celistvosti cyklotras v zájmovém území. 

Jedná se o dva úseky jednosměrné cyklostezky a úsek obousměrné cyklostezky. Dále pak je součástí stavby smíšená stezka pro 

pěší a cyklisty š. 2,5 m, která vede mezi firmami ENVIROPOL s.r.o. a KOSYKA, s.r.o., kde propojuje výše uvedený okruh chodníků a 

cyklostezek ve směru k hlavnímu nádraží s Havlíčkovou ulicí.

Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce – Pávov 

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 614

předpoklad realizace: dokončeno v r. 2018, v r. 2019 zkolaudováno

charakteristika stavby: osvětlení přechodu pro chodce + dobudování souvisejících chodníků v blízkosti dětského hřiště a zastávek 

MHD

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku (Hruškové Dvory)

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 21 203

předpoklad realizace: dokončeno v r. 2018, v r. 2019 zkolaudováno

charakteristika stavby: byl realizován okruh chodníků podél komunikace v průmyslové zóně. Celková délka řešených chodníků je cca 

2122m, šířka se pohybuje od 1,8m do 2,5 (v ojedinělých případech i více). Součástí bylo rovněž zřízení nových autobusových zastávek 

v zálivu i na pruhu a úprava nástupních ploch stávajících zastávek MHD. Dále byla provedena výstavba nového veřejného osvětlení 

podél komunikace v průmyslovém parku a zároveň byly nasvětleny nově navržené přechody pro chodce.
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Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě (chodník středem PPJ – Hruškové Dvory)

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 2140

předpoklad realizace: dokončeno v r. 2018, v r. 2019 zkolaudováno

charakteristika stavby: jednalo se o realizaci stavby chodníku o šířce 2,0m vedoucí středem průmyslového parku v Hruškových 

Dvorech Jihlava mezi firmami Moravské kovárny, a.s. a Masonite CZ spol. s r.o. o celkové délce cca 410 m, který propojuje východní 

a západní část průmyslového parku. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě (zastávky MHD Mokov – Hruškové Dvory)

fáze v r. 2019 projektová dokumentace (PD)/stavba: realizace

náklady vynaložené na akci do 31. 5. 2019: 

předpokládané náklady na stavební práce v tis. Kč včetně DPH: 2141

předpoklad realizace: 2019 

charakteristika stavby: jedná se o realizaci stavby, která řeší úpravy na ulici Polenská u areálu společnosti MOKOV (Moravské ko-

várny, a.s.) na hranici průmyslové zóny města. Tato akce zahrnuje úpravu stávajících oboustranných zastávek hromadné dopravy s 

úpravou navazujících chodníků, přechodů pro chodce s jejich osvětlením a úpravu dotčeného veřejného osvětlení v zájmovém území 

výstavby.

Poznámka: probíhají stavební práce

 Zajímavé odkazy 

Odkazy na zajímavé webové stránky
Webové stránky statutárního města Jihlavy a elektronická úřední deska:

www.jihlava.cz

https://www.jihlava.cz/uredni-deska/1/p1=103381

Informace o agendě částí města Jihlavy:

https://www.jihlava.cz/agenda-casti-mesta/ds-53519/archiv=0&p1=103642

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na volební období 2019–2022:

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763

Kniha hříchů (možnost upozornění na zjištěné nedostatky a závady):

https://www.jihlava.cz/zavady-skladky-neporadek-ulovek-pro-knihu-hrichu/d-532360

http://zavady.jihlava.cz/obcan.php

Na webové stránce statutárního města Jihlavy www.jihlava.cz/dopravni-informace/ds-51470/p1=106503 lze získat dopravní infor-

mace o plánovaných i realizovaných dopravních uzávírkách

Problematika odpadů:

https://jihlava.cz/odpady/

Hlášení poruch veřejného osvětlení a signalizačního zařízení: 

http://www.smj.cz/hlaseni-poruch/ms-2005/p1=2005

 

http://www.jihlava.cz
https://www.jihlava.cz/uredni-deska/1/p1=103381
https://www.jihlava.cz/agenda-casti-mesta/ds-53519/archiv=0&p1=103642 
https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763
https://www.jihlava.cz/zavady-skladky-neporadek-ulovek-pro-knihu-hrichu/d-532360 
http://zavady.jihlava.cz/obcan.php
http://www.jihlava.cz/dopravni-informace/ds-51470/p1=106503
https://jihlava.cz/odpady/
http://www.smj.cz/hlaseni-poruch/ms-2005/p1=2005
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Informace z odboru dopravy, údržba komunikací:

https://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1045/p1=103622

http://www.smj.cz/udrzba-komunikaci.asp?p1=954

 

Na webové stránce společnosti E.ON www.eon-distribuce.cz/odstávky lze získat informace o plánovaných odstávkách elektrické 

energie ve Vašem odběrném místě

Na webové stránce statutárního města Jihlavy www.jihlava.cz/dopravni-informace/ds-51470/p1=106503 lze získat dopravní infor-

mace o plánovaných i realizovaných dopravních uzávírkách

https://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1045/p1=103622 
http://www.smj.cz/udrzba-komunikaci.asp?p1=954
http://www.eon-distribuce.cz/odstávky
http://www.jihlava.cz/dopravni-informace/ds-51470/p1=106503
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 Významné kulturní akce 
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Brána Matky Boží Věžní 1 I Jihlava I tel. 565 591 848, e-mail: tic@jihlava-city
otevírací doba během výstavy: pondělí–pátek 8.30–12.30, 13.00–17.00 | sobota–neděle 10.00–13.00, 14.00–18.00 
vstupné: základní vstupné 50 Kč | snížené vstupné 40 Kč (školáci, studenti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) I děti 
předškolního věku 30 Kč | rodinné vstupné 120 Kč I www. visitjihlava.eu

KRYSÁCI
výstava z animovaného loutkového večerníčku na Bráně Matky Boží od 3. 6. do 8. 9. 2019

Statutární město Jihlava Vás zve

Promenádní koncerty 
Masarykovo náměstí Jihlava I 16–18 hodin 
4. 7. Bobrůvanka I 11. 7. Pardubická 6 I 18. 7. Libkovanka I 25. 7. Nová Lesanka I 1. 8. Jásalka band  
8. 8. Venkovská kapela I 15. 8. Vysočanka I 22. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka I 29. 8. Myslivecká 
kapela Atlas

Ježkovy pohádkové neděle
Parkán u Brány Matky Boží Jihlava I v 18 hodin
30. 6. O strašně líném Honzovi (Divadlo Andromeda) I 7. 7. O hloupé Kačence (Divadlo M)   
14. 7. Jak se Janek neuměl rozhodnout (Divadélko Kos) I 21. 7. Kočičí pohádka (Liduščino divadlo)   
28. 7. Rytířské povídání o princi Bajajovi (Komedianti na káře)I 4. 8. Zakletá princezna (Divadlo Studna) 
11. 8. O křišťálovém srdci (Czidivadlo) I 18. 8. O ševci Kubovi (Divadýlko Mrak) I 25. 8. Honza a čert 
(Divadlo Pohádka) I 1. 9. O Ježibabákovi (Divadelní společnost Josefa Dvořáka)

www.visitjihlava.cz
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