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Obsah: 

INVESTIČNÍ AKCE 
 

Rekonstrukce věže Sv. Ducha (část střecha) 

Rekonstrukce povrchů v ulicích Tyršova, Mládkova a Nám. Hrdinů 

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Štěpnický v Telči 

Cyklostezka Telč - Lipky, část cyklo Lipky 

Rekonstrukce komunikací pro pěší v ulicích Jihlavská, Dvorecká, Kovářská 
 
Oranžové hřiště Telč – víceúčelové sportoviště u zimáku 

Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou ZŠ Hradecká 

Doplnění parkoviště u obřadní síně v Lipkách 

Zvýšení kapacity kanalizace v ulici Batelovská 

Výstavba kanalizace a vodovodu – sportovní areál v ulici Batelovská 

Nové veřejné osvětlení ul. Špitální, Příční, Luční 

Rekonstrukce komunikace v ul. Radkovská 

Workoutové hřiště u zimáku 

Dětské hřiště u Roštejna 

Chodník k oranžovému hřišti 

Obnova hradebního systému – IV. etapa 

Obnova části fasády domu č.p. 71 Nám. Zachariáše z Hradce 

Obnova zastavení křížové cesty, ul. Jihlavská 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, ul. Na Dlážkách 

Kontejnery na separaci odpadů, kompostéry pro občany 

 

KULTURNÍ AKCE 
   

Prezentace památky UNESCO Telč 

Podpora TIC v Kraji Vysočina 

Francouzsko-česká hudební akademie 2017 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2017  
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REKONSTRUKCE VĚŽE SV. DUCHA (ČÁST STŘECHA) 

Název akce:  Rekonstrukce věže Sv. Ducha  

(část střecha) 

 
Stručný popis: Rekonstrukce krovu a střechy věže 

sv. Ducha. Komplexní obnova krovu 
památkově chráněné věže včetně 
výměny střešní krytiny a opravě 
zdobných částí střechy. Součástí 
projektu je rovněž zpřístupnění 
posledního podlaží věže a oprava 
zajištění oken věže (hrotový systém, 
okenice, mříže). V roce 2018 bude 
navazovat realizace vnitřních 
rozvodů, vytvoření expozice ve věži. 

Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 8.800   

Dotační program: IROP   OBSAH 

 

 

 

 

 

 

REKONSTR. POVRCHŮ V UL. TYRŠOVA, MLÁDKOVA, NÁM. HRDINŮ 

Název akce:  Rekonstrukce povrchů v ulicích  
Tyršova, Mládkova a Nám. Hrdinů 

 
Stručný popis: Dokončení rekonstrukce komunikace 

a chodníků v ul. Tyršova, Mládkova 
a náměstí Hrdinů. Rekonstrukce 
komunikací, chodníků, zeleně, 
veřejného osvětlení, doplnění 
mobiliáře.  Stavbě předcházela 
komplexní rekonstrukce 
inženýrských sítí v ulicích – vodovod, 
kanalizace, kabelizace elektro. 

 
Termín realizace (rok): 2016 - 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 14.500 
Dotační program: -   OBSAH 

 Akce je v realizaci. 

 



 

  
 Investice Města Telče v roce 2017 

 

 

REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ ŠTĚPNICKÉHO RYBNÍKA 

Název akce:  Rekonstrukce a odbahnění rybníka 

   Štěpnický v Telči 

 
Stručný popis: Odbahnění rybníka v celkové ploše, 

opevnění břehů ostrova a částečně i 
břehů rybníka. Rekonstrukce hráze, 
výstavba nového sdruženého 
objektu, opěrné zdi, loviště a kádiště. 
Akce částečně přechází realizačně 
do roku 2018. 

 

Termín realizace (rok): 2017 - 2018 

Náklady (cca v tis. Kč): 30.100  

Dotační program: MZe   OBSAH 

 

 

 

CYKLOSTEZKY TELČ – LIPKY (ČÁST CYKLO LIPKY) 

Název akce: Cyklostezka Telč – Lipky (část 
cyklo Lipky) 

 
Stručný popis: Došlo k položení nového asfaltového 

povrchu v celé délce lipové aleje, tj. 
od křižovatky s ulicí Slavatovská až 
na konec přírodní rezervace Luh u 
Telče. Zde cyklo a inline stezka 
pokračuje v podobě cementobetono- 

 vého krytu šíře 2,5m dubovou alejí 
až k ulici Batelovská, kde se přes 
dřevěnou lávku napojuje na stávající 
cyklostezku v ulici Batelovská.  
Celková délka cyklostezky cca 3 km. 
Celý projekt pokračuje v roce 2018 
doplnění vyhlídek a mobiliáře podél 
stezky, rekonstrukcí stezky kolem 
rybníka Nadýmák, vč. vybudování 
veřejného osvětlení, vybudování 
lávky přes rybník Nadýmák.  

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 11.500 

Dotační program: IROP   OBSAH 

 

 

 

Akce je v realizaci. 

Akce je v realizaci. 
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REK. KOMUNIK. PRO PĚŠÍ V UL. JIHLAVSKÁ, DVORECKÁ, KOVÁŘSKÁ 

Název akce: Rekonstrukce komunikací pro 
pěší v ul. Jihlavská, Dvorecká a 
Kovářská 

 
Stručný popis: Dokončení rekonstrukce chodníků a 

v ul. Jihlavská, v ul. Dvorecká a 
Kovářská jsou provedeny kompletní 
rekonstrukce povrchů. V ul. 
Jihlavská nově provedeny obě 
autobusové zastávky u kina. 
Součástí stavby je i nové veřejné 
osvětlení v dotčených ulicích a 
zřízení veřejného parkoviště „u 
chovatelů“. 

 
Termín realizace (rok): 2016 - 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 7.600 (2016 + 2017) 
Dotační program: SFDI   OBSAH 

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ TELČ – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U ZIMÁKU 

Název akce: Oranžové hřiště Telč  
– víceúčelové hřiště u zimáku 

 
Stručný popis: Nové multifunkční hřiště s umělým 

povrchem a osvětlením ve sport. 
areálu v Masarykově ulici slouží pro 
potřeby ZŠ i pro rekreační sportovní 
a volnočasové vyžití obyvatel. Na 
ploše o rozměrech 15 x 36m lze hrát 
fotbal, tenis, basketbal, volejbal i 
nohejbal. Součástí projektu je i 
zázemí v podobě skladu. 

 
Termín realizace (rok): 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 2.800 
Dotační program: Nadace ČEZ, Kraj Vysočina  OBSAH 

REKONSTRUKCE STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU ZŠ HRADECKÁ 

Název akce: Rekonstrukce střechy  
nad tělocvičnou ZŠ Hradecká 

 
Stručný popis: Zateplení střechy, výměna nosné 

skořepiny a provedení nové krytiny 
včetně všech klempířských prvků. 
Součástí jsou i nová svítidla a 
ventilační jednotky pro zlepšení 
provozních podmínek. 

 
Termín realizace (rok): 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 2.700 
Dotační program: -   OBSAH 
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DOPLNĚNÍ PARKOVIŠTĚ U OBŘADNÍ SÍNĚ V LIPKÁCH 

Název akce: Doplnění parkoviště u obřadní 
síně v Lipkách 

 
Stručný popis: Rozšíření kapacity parkoviště na 

hřbitově v Lipkách v prostoru za 
obřadní síní. Stávající parkoviště pro 
cca 10 aut rozšířeno o dalších 8-10 
míst. Provedení jako mlatová plocha 
vymezená kamenným obrubníkem a 
napojeno na pěšinky a vstupy v 
areálu hřbitova. 

 
Termín realizace (rok): 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 100 
Dotační program: -   OBSAH 

ZVÝŠENÍ KAPACITY KANALIZACE V ULICI BATELOVSKÁ 

Název akce: Zvýšení kapacity kanalizace 
v ulici Batelovská 

 
Stručný popis: Stávající potrubí DN 200 nahrazeno 

kanalizací DN 300. Nutné řešení 
z důvodu dalšího rozvoje lokality 
Batelovská. 

 

Termín realizace (rok): 2017 
Náklady (cca v tis. Kč): 1.500 
Dotační program: - O  OBSAH  

 

 

VÝST. KANALIZACE A VODOVODU – SPOR. AREÁL V UL. BATELOVSKÁ 

Název akce: Výstavba kanalizace a 
vodovodu – sportovní areál 
v ul. Batelovská 

 
Stručný popis: Nové napojení sportovního areálu 

v ul. Batelovská na kanalizaci a 
vodovod, vybudování přípojky 
elektro. 

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 700 

Dotační program: - O  OBSAH  

 

 

 

Akce je v realizaci. 
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NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. ŠPITÁLNÍ, PŘÍČNÍ A LUČNÍ 

Název akce: Nové veřejné osvětlení v ulicích 
Špitální, Příční a Luční 

 
Stručný popis: Kabelizace veřejného osvětelní v 

návaznosti na kabelizaci nn v 
dotčených ulicích. V rámci stavby je 
provedena nová rozvodná skříň s 
rozvody, stožáry a lampami 
veřejného osvětlení. V ul. Luční 
(část) a Příční jsou osazena moderní 
LED svítidla, v ul. Špitální 
historizující svítidla s LED zdroji. 

 

Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 1.100 

Dotační program: -   OBSAH 

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI RADKOVSKÁ 

Název akce:  Rekonstrukce komunikace v ulici  

Radkovská 

 
Stručný popis: Rekonstrukce komunikace v ul. 

Radkovská. Propojení hlavní silnice 
s lokalitou „Dvořákův mlýn“.  

 
 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 320 

Dotační program: -   OBSAH  

 
 
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U ZIMÁKU 

Název akce:  Workoutové hřiště u zimáku 

 
Stručný popis: Ve sportovním areálu v ul. 

Masarykova vzniklo workoutové 
hřiště se 3 posilovacími stroji. 

 
 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 100 

Dotační program: -   OBSAH  

 
 

 

 

Akce je v realizaci. 

 

Akce je v realizaci. 

Akce je v realizaci. 
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ROŠTEJNA 

Název akce:  Místo pro odpočinek u rybníka  

Roštejn 

 

Stručný popis: Vybudování nového dětského hřiště 
u rybníka Roštějn. Nové herní prvky, 
kolostavy, lavicový set, lavičky. 

 
 

Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 300 

Dotační program: MMR, Kraj Vysočina OBSAH   OBSAH  

CHODNÍK K ORANŽOVÉMU HŘIŠTI 

Název akce:  Chodník k oranžovému hřišti 

 

Stručný popis: Vybudování nového chodníku 
k víceúčelovému hřišti u zimáku, vč. 
zábradlí a mobiliáře. Dodláždění 
ploch pod fotbalovou tribunou. 

 
 

Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 350 

Dotační program: -   OBSAH   OBSAH  

OBNOVA HRADEBNÍHO SYSTÉMU – IV. ETAPA 

Název akce:  Oprava hradební zdi městského  
opevnění v Telči, u čp. 5 v ul.  
Hradební 

 
Stručný popis: Opravený úsek je dlouhý cca 25 m, 

kamenná zeď má mocnost cca 2 m. 
Výška opravené části hradební zdi je 
cca 9,5m. Bylo dozděno nebo 
přezděno kamenné zdivo, opravena 
a doplněna prejzová krytina a byla 
provedena omítka cihelné 
nadezdívky z vnější strany. 

Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 277 

Dotační program: MK – Regenerace OBSAH 
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OBNOVA ČÁSTI FASÁDY DOMU ČP. 71 (NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE) 

Název akce: Obnova soklové části fasády 
směrem k zámecké bráně,  
nám. Zachariáše z Hradce čp. 71 

 

Stručný popis: Celková délka opraveného soklu činí 
52 m. Výška je v průměru 2,5m podle 
výšky poškozené části soklu. Byla 
odstraněna stávající sanační omítka a 
části omítek do výše 0,5 m nad 
vzlínající vlhkost, vyškrábání a 
vyčištění spár ve zdivu. Partie zdiva se 
zvýšeným obsahem vodorozpustných 
solí byly plošně odsolovány pomocí 
tzv. obětních omítek (z jalové vápenné 
malty jeden cyklus pro odsolení). Nové 
omítnutí bylo provedeno z vápenné 
probarvené omítky. Po zavadnutí byla 
plocha psaníček seškrábána dle 
stávajících. 

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 253 

Dotační program: MK - Regenerace            OBSAH 

 

OBNOVA ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, UL. JIHLAVSKÁ 

Název akce: Obnova zastavení křížové cesty, ul. 
Jihlavská 

 

Stručný popis: Celková obnova a restaurování 1. 
zastavení (v ul. Jihlavská) křížové 
cesty ke kapli Sv. Karla Boromejského. 
Komplexní obnova omítek, šambrán a 
bosáží včetně krytiny a nátěru fasády. 
Fasáda je prozatím bílá, barevnost 
bude určena až v příštím roce a nátěr 
proveden po vyzrání omítek a 
základních vápenných nátěrů. 

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 120 

Dotační program: MK – Program regenerace     OBSAH 
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RESTAUROVÁNI SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO, UL. NA DLÁŽKÁCH 

Název akce: Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého včetně podstavce 
v ul. Na Dlážkách 

 

Stručný popis: Socha byla lokálně předzpevněna, 
kompletně očištěna, praskliny a dutiny 
na soše injektovány minerální injektáží 
směsí Ledan. Tmelem na minerální 
bázi byly doplněny plastické defekty 
na soše a zvláště na podstavci. Spáry 
mezi sochou a podstavcem byly 
doplněny vápenným tmelem. 
Doplněna nová svatozář do původních 
otvorů v hlavě sochy. Povrch sochy byl 
následně ochráněn lazurním nátěrem 
v barvě kamene. Na závěr byla 
provedena ochrana povrchu sochy 
proti biologickému nárůstu a 
hydrofobizace horizont. partií kamene. 

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 115 

Dotační program: KV – obnova památek      OBSAH 

 

 

 

KONTEJNERY NA SEPARACI ODPADŮ, KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 

Název akce: Zlepšení systému separace odpadů 
v obcích OHR 

 

Stručný popis: Pořízení nových popelnic (240l) a 
kontejnerů (1100l a velkoobjemové) na 
separovaný odpad, rozmístění po 
městě (BIO, kov, textil, doplnění plast, 
papír, sklo), vč. distribuce kontejnerů 
k bytovým domům. Pořízení 
kompostérů pro občany (200ks) 
Spolupráce s Mikroregionem Telčsko a 
OHR. 

 
Termín realizace (rok): 2017 

Náklady (cca v tis. Kč): 2.200 

Dotační program: OPŹP        OBSAH 
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KULTURNÍ AKCE 2017 

Prezentace památky UNESCO Telč 
- zařazení města Telče do vysílání Hitrádio Vysočina,  
Marketingová kampaň s tématem „Baroko na Vysočině“  
na území hlavního města Prahy, vytvoření propagační  
publikace „Telč město UNESCO“ 
 
Celkové náklady:  343 tis. 
Dotace:   300 tis. 
Zdroj:   Kraj Vysočina 

 
 
Podpora TIC v Kraji Vysočina 

– dotisk základních letáků ve třech jazykových mutacích,  
dotisk brožur vycházkových tras „Město a voda“, „Město  
a historie“ 
 
Celkové náklady:  53 tis. 
Dotace:   47 tis. 
Zdroj:   Kraj Vysočina 
 
 
 

Francouzsko-česká hudební akademie 2017 
 
Celkové náklady:  1.175 tis. 
Dotace:   540 tis. 
Zdroj:   100 tis. – Město Telč 
   240 tis. – Ministerstvo kultury 
   200 tis. – darovací smlouvy, smlouvy 
      o nadačním příspěvku 
 
 

Zrození nového věku Telče 
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna 2017 
 
Celkové náklady:  243 tis. 
Dotace:   50 tis. 
Zdroj:   Fond Vysočiny 2017 
 

OBSAH  
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Vypracoval: MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování  

Ing. arch. Lukáš Pivonka 
listopad 2017 


