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• Velký Posměch (MPO)
– realizace - odbahnění, rekonstrukce hráze, 

navezení zeminy na park Klafar - příprava na 
realizaci projektu Park Klafar (projekt. kanc. 
Atregia)

• Jamská – Saller
– VŘ hotovo, podepsána SOD, předání staveniště 

6.3.2023
• Knihovna (IROP)

– podána ŽoD na IROP, předběžné schválení žádosti, 
podání žádosti o stavební řízení, příprava VŘ po 
zasmluvnění dotace
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• Hřiště
– Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR – FH - hotovo, Purkyňova - 

hotovo, psí hřiště - realizace 2.Q 2023
– Haškova, Palachova, Okružní - dolní - podepsána SOD, realizace 

2023

• Stará radnice (INTERREG)
– Studie - hotova, vybrán dodavatel PD (Ing. arch. Petr Baletka), 

příprava na dotaci INTERREG (1 mil. EUR) - do září 23 vydání SP

• Jihlavská – Hettich
– město zastávky, MHD od 03/23

• STREETPARK (Fond Vysočina)
– Pumptrack a rozšíření skateparku - příprava na dotaci a VŘ

• Zateplení svobodáren (IROP)
– realizace do 05/23

• Chodník Novoměstská (IROP)
– podána ŽoD
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• Tvrz
– PD hotova, stav: stavební řízení. Příprava na ŽoD IROP.

• KD Veselíčko 
– rekonstrukce vnitřních prostor a oken. Vybrán zhotovitel. Realizace do 

04/23.

• Vysocká
– PD hotova, podání žádosti na stavební řízení, VŘ - Kr SÚS + město + SVK. 

Předpoklad VŘ 1.-2.Q 23.

• Park Klafar
– VŘ na PD hotovo, 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023.

• Magistrála
– příprava PD. Řešíme majetkoprávní vyrovnání.

• Další: FVE, Vodárenská, lávky, rekonstrukce bytů Haškova, 
Libušínská (13bj), rekonstrukce bytů Brodská (5bj), rekonstrukce 
Velký Žďárský, Lávky pod Bránským rybníkem, Retenční nádrže a 
příp. rekonstrukce Fotbal + Tenis, Bývalý MěÚ - rekonstrukce 
objektu, 2. ZŠ a 3. ZŠ - modernizace učeben, Rekonstrukce ul. 
Strojírenská, Poliklinika - rampy.
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