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FOND PROJEKTŮ 2020 
 

A. Shrnutí realizovaných akcí v roce 2019 

 

• Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká 

• Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká – vybavení nových učeben 
Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova 
Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova – vybavení počítačové učebny 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Jana Žižky – I. etapa 

• Revitalizace sídliště Jana Žižky – I. etapa 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova 
domu č.p. 66 

• Sportovní areál Hradecká 

• Modernizace přestupního terminálu v Telči – parkoviště u nádraží 

• Stezka Oslednice 

• Rekonstrukce komunikace v ul. Jihlavská (k Roštejnu) 

• Akustické opatření v tělocvičně ZŠ Masarykova 

• Obnova Belpské lávky 

• Koše na tříděný odpad akce (projekt „Vylepšení systému odděleného sběru 
využitelných částí“) 

• Odpočinkové místo v Lipkách 

• Umístění mobiliáře při cyklostezce Lipky 

• Umístění ukazatelů rychlosti  

• Obnova křížové cesty – zastavění v ul. Batelovská 

• Oprava kulturního domu Studnice (okna + fasáda) 

• Výměna osvětlení podél stezky Na Dlážkách 

• Prezentace památky UNESCO Telč – „Telč Město UNESCO“ - zařazení města 
Telče do vysílání Hitrádio Vysočina, Marketingová kampaň na území hlavního 
města Prahy, Prezentace v turistickém Magazínu Vysočina 2020, brožura „Telč 
– Město UNESCO“, oprava Belpské lávky 

• Podpora TIC v Kraji Vysočina – dotisk základních letáků v pěti jazykových 
mutacích, mapa města Telče 

• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2019 aneb Od 
počátku k rozkvětu Telče, 920 let od založení Telče a výstava k 10. výročí 
Dolnorakouské zemské výstavy 

• Francouzsko-česká hudební akademie 2019 
 

 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2019 – „Akce města Telče 

v roce 2019“ 
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B. Akce v realizaci nebo připravené k realizaci v roce 2020 

 
B1. Řešeno z rozpočtu města či úvěru, případně schválena dotace 
 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče 
Projekt se skládá z těchto dílčích projektů: 
 

A. Rekonstrukce radnice v Telči 
Komplexní obnova I. a II. NP radnice, vč. dvorního objektu, zahrady a zadního objektu 
(stodoly). Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody sítí, částečně nové 
vybavení prostor. 
 
Stav: Dokončuje se projektová dokumentace pro realizaci stavby, před zahájením 
výběrového řízení.  
Realizace:    říjen 2020 – říjen  2021 
Předpokládané náklady:  38 000 tis. Kč 
Dotace:    IROP 
 
 

B. Děti oživují památky - obnova domu č.p. 66 
Komplexní obnova objektu DDM. Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody 
sítí, částečně nové vybavení prostor. Nové využití podkrovních prostor. Nové využití 
podzemních prostor, vč. propojení s telčským podzemím. 
 
Stav:     probíhá stavba 
Předpokládané náklady:  35 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  září 2019 – září 2020  
Dotace:    IROP 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 
Dokončení celkové revitalizace sídliště Jana Žižky – rekonstrukce vodovodu a kanalizace II. 
a III. etapa. 
 
Stav:   Probíhá výběrové řízení 
Předpokládané náklady I. etapy:  28 mil. Kč (pouze vodovod a kanalizace) 
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SVAK 
 
 

• Revitalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 
Dokončení revitalizace ploch na sídlišti Jana Žižky. Tedy řešení parkování, komunikací, 
zeleně, veřejného osvětlení, mobiliáře aj. 
 
Stav:   Probíhá výběrové řízení 
Předpokládané náklady I. etapy:  18 mil. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SFRB 
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• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – I. etapa 
Výstavba vodovodu a kanalizace pro stavební parcely v ul. Dačická. 
Stav:  Dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 

Zahájení únor 2020. 
Předpokládané náklady:  10 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SVAK 
 
 

• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Hradecká 
Výstavba vodovodu a kanalizace pro stavební parcely v ul. Hradecká. 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby. 
Předpokládané náklady:  7 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SVAK 
 
 

• Vybudování inženýrských sítí, lokalita Dačická - I. etapa 
Výstavba inženýrských sítí pro následnou výstavbu rodinných domů v lokalitě Dačická. 
Řešení plynofikace, komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. 
Stav:  Probíhá zpracování dokumentace stavby. 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 - 2021 
Dotace:  z menší části SFDI 
 
 

• Rekonstrukce vodovodu v ul. Slavíčkova 
V návaznosti na připravovaný záměr rekonstrukce chodníků v ul. Slavíčkova je nutné řešit 
rekonstrukci části vodovodního řádu, který je ve špatném technickém stavu. 
Stav:      Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
Předpokládané náklady:  2 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SVAK 
 
 

• ČOV - čerpadlo, rekonstrukce potrubí 
Oprava čerpadla a části potrubí na čistírně odpadních vod. Řešeno v úzké spolupráci s VAS. 
Stav:      Připraveno k realizaci 
Předpokládané náklady:  700 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 
Dotace:     SVAK 
 

 
 

• Stezka Telč – Řásná 
V rámci přeshraničního projektu dojde k vybudování stezky propojující Telč s obcí Řásná. 
Půjde o lokální opravy stávající cesty, zprůjezdnění úseků pro cyklisty. Vedení stezky: Telč – 
Lipky – Vanov – rybník Vlček – rybník Smrk – Řásná – Velký Pařezitý rybník. Součástí 
projektu je rovněž umístění informačních tabulí a mobiliáře podél stezky. U Velkopařezitého 
rybníka bude vybudováno větší odpočinkové místo s dětskými prvky. 
Stav:      Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby. 
Předpokládané náklady:   4 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace:   2020 
Dotace:     OP Přeshraniční spolupráce 
 



4 

 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví (využití prostor bývalého DPS) 
V rámci přeshraničního projektu dojde k obnově části prostor bývalého objektu domova 
důchodců v ul. Špitální. Dojde k vytvoření prostor pro expozici, prostory pro vernisáže, 
společenské akce + administrativní prostory. Vytvoření expozice zajišťuje Muzeum Vysočiny 
z vlastních finančních prostředků a dotace. Provoz expozice bude zajišťovat rovněž Muzeum 
Vysočiny.    
 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby. 
Předpokládané náklady:  16 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2020 - 2021 
Dotace:     OP Přeshraniční spolupráce 
 
 

• Zvýšení kapacity MS Komenského 
Rekonstrukce prostor v objektu mateřské školy v ul. Komenského. Dojde k vytvoření nového 
oddělení školky pro 28 dětí, vč. zázemí.   
Stav:  Vydáno stavební povolení. Akce dotačně podpořena. 

Zpracován projekt pro realizaci stavby. 
Předpokládané náklady:  7 200 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 
 

• Singletrail Lipky   
Jde o projekt na vybudování menšího singletrailového areálu v Lipkách. Budou vybudovány 
tratě v celkové délce téměř 3 km pro začátečníky a středně pokročilé. Vše navazuje na 
aktivity v Lipkách – návaznost na inline, připravovanou stezku do Řásné, naučnou stezku 
Lipky aj. Vše projednáno s LD Borovná. 
Stav:  Žádost podána. Zpracována realizační dokumentace, vydána 

povolení stavby. Připravováno výběrové řízení. 
Předpokládané náklady:  2800 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská 
Vybudování stezky se smíšeným provozem (cyklo, pěší) ve směru od ul. Hradecká (od 
„plynařů“) k ul. Slavatovská – nyní vyšlapaná pěšinka.  
Stav:  Vydáno stavební povolení, akce dotačně podpořena. 
Předpokládané náklady:  2500 tis. Kč 
Dotace:    SFDI 
 
 

• Oprava komunikace kolem Staroměstského rybníka 
Jde o celoplošnou opravu komunikace kolem staroměstského rybníka po ul. Novoříšská. Na 
stávající asfaltový povrch bude položen tzv. mikrokoberec - tenká souvislá živičná vrstva 
sloužící k jeho ochraně proti pronikání vody, k prodloužení životnosti vozovky a k omezení 
vzniku a šíření poruch.  
 
Stav:     Vydáno povolení, poskytnuta dotace 
Předpokládané náklady:  850 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Dotace:    Kraj Vysočina 
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• MěÚ Na Sádkách  I. etapa obnovy prostor 
Jde o obnovu prostor, které město získalo od Rybářství Lipnice a jejich využití pro potřeby 
MěÚ Telč. Vše je důležité i v návaznosti na připravovaný projekt obnovy radnice (zahájení 
stavby v roce 2020). V roce 2020 se předpokládá realizace I. etapy, která spočívá v obnově 
I. a II. NP pro potřeby odboru sociální péče, případně obnově suterénu – archiv. 
Stav:  Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
Předpokládané náklady:  3000 tis. Kč 
Možná dotace:   - 
 
 

• Rekonstrukce č.p. 57, ul. Masarykova 
Jde o rekonstrukci prostor v objektu naproti poliklinice. V návaznosti na nutnost řešení 
dočasného přesunu odborů MěÚ Telč z objektu radnice se nabízí využít tento objekt 
dočasně pro ORÚP a posléze objekt využívat např. jako kanceláře či obchody (služby), byt 
apod. 
Stav:  Probíhá zpracování projektové dokumentace 
Předpokládané náklady:  1500 tis. Kč 
Možná dotace:   - 

 

• MěÚ č.p. 70, úprava prostor 
V návaznosti na obnovu objektu radnice bude nutné upravit prostory č.p. 70, aby zde mohl 
provizorně být sekretariát, kanceláře vedení města. V prostorách po bývalém bufetu 
informační centrum a kultura. 
Stav:  V záměru, nevyžaduje stavební povolení 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:   - 
 
  

• Rekonstrukce střechy MŠ Nerudova 
Kompletní výměna latí a střešní krytiny střechy MŠ Nerudova. V současné době již velmi 
špatný stav, je nutné řešit 
Stav:  Připravováno výběrové řízení. 
Předpokládané náklady:  1000 tis. Kč 
Možná dotace:   - 
 
 

• Úprava plochy bývalého zimního stadionu 
ORUP připravil návrh na úpravu plochy bývalého zimního stadionu. Snahou je za minimální 
prostředky upravit plochy, jasně vymezit plochy pro parkování, zeleň. Jde o zlepšení stavu 
(vzhledu) plochy do doby, než bude rozhodnuto o dalším využití areálu a přistoupeno 
k revitalizaci. V současné době je návrh úprav diskutován v komisi Regenerace. 
Stav:     Zpracován záměr 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 
 

• Napojení pozemku parc. č. 6158/3 v ul. Květinová na inženýrské sítě (vytvoření 
stavební parcely) 

Jde o volný pozemek, který se nachází v ul. Květinová. Pozemek o výměře 576 m2 je 
vhodný pro zasíťování a následnou zástavbu rodinným domem.  V roce 2020 dojde 
k napojení pozemku na inženýrské sítě a následně ke zveřejnění a prodeji tohoto pozemku. 
Stav:     Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  150 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=299298739
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• Demolice objektu – chovatelé 
Jde o provedení demolice objektu v ul. Jihlavská – v areálu chovatelů. Objekt je ve velmi 
špatném stavu. Na volné ploše dojde k rozšíření parkoviště. 
Stav:     Vydáno povolení odstranění stavby 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 
 
 

• Obnova sportovišť  
Jde o nutnou opravu víceúčelových sportovišť v Telči. Např.  v ul. Nerudova – oprava 
povrchu (z důvodů stáří dochází k „drolení“ EPDM povrchu, jsou patrné rovněž i trhliny 
v povrchu – oprava trhlin, spojovací postřik), zajištění drobných úprav hřiště v ul. 
Hornomyslovská aj. 
Stav:     Nevyžaduje povolení stavby 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 
 
 

• Dětské herní prvky – obnova a doplnění prvků 
Jde o postupnou výměnu poškozených dřevěných prvků, náhrada za akátové prvky 
s mnohem delší životností. Především postupné dokončení výměny prvků Na Dlážkách, 
postupná výměna Na Korábě, či u polikliniky. Zároveň jde o postupné doplnění prvků na 
vhodná místa – např. do plochy zeleně u MěÚ Na Sádách. 
Stav:     Nevyžaduje povolení stavby 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 
 
 

• Umístění ukazatelů rychlosti 
Pokračování v umístění ukazatelů rychlosti. Konkrétně v ul. Třebíčská, Hradecká.  
 
Stav:     Podány žádosti o stanovení značení 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:   - 
 
 

• Úprava prostor poliklinika - Sdílení 
Jde o úpravu prostor v objektu polikliniky (po katastrálním úřadě) pro potřeby činnosti   
Sdílení o. p. s.  
Stav:    Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:   - 
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• Oprava plotu - hřbitov Lipky 
Plot kolem hřbitova v Likách je nyní ve špatném stavu. Je potřeba zajistit komplexnější 
opravu.  
 
Stav:    Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  100 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:   - 
 

• Výměna svítidel veřejného osvětlení 
Postupná výměna zastaralých svítidel veřejného osvětlení. Náhrada za úsporné LED. 
Stav:    Pouze v záměru, nevyžaduje povolení stavby 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:   EFEKT 
 

• Postupná obnova KD Studnice a MK Studnice 
Postupná obnova kulturního domu a místních komunikací ve Studnicích s využití dotačního 
programu kraje Vysočina – Program obnovy Vysočiny. Tento dotační program je směřován 
na akce realizované v menších obcích, od roku 2019 rovněž i místních částech. 
Stav:     Projednání s osadním výborem priorit pro rok 2020 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:   Kraj Vysočina  
 
 
B1. Navrhované k realizaci v roce 2020, prozatím bez finančního krytí  
 
 

• Zahájení postupné obnovy sportovního areálu v ul. Tyršova 
Dle závěru studie a zpracovávané projektové dokumentace postupně přistoupit k obnově 
sportovního areálu v ul. Tyršova. Prvotně je však nutné dořešit majetkoprávní vztahy 
k pozemkům pod sportovištěm. 
Stav:     Probíhá zpracování projektové dokumentace 
Předpokládané náklady:  1500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace:   MMR (pouze v případě 100% vlastnictví areálu) 
 
 

• Stezka Punčoška 
Zprůchodnění a oprava stezky propojující cyklostezku Lipky kolem rybníků „Punčoška“, 
„Holubářský“, přes hráz Kryštovského rybníka k objektu Muzea techniky. 
Stav:     Zpracovávaná projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020  
Možná dotace: - 
 

• Rekonstrukce bytu v ul. Slavatovská 
V bytovém domě jsou v současné době připraveny k rekonstrukci dva byty. Pro rok 2020 je 
návrh realizovat rekonstrukci jednoho z nich a následně pronajmout. 
Stav:  Zpracována projektová dokumentace, zajištěno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Možná dotace:   - 
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• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská  - osvětlení 
Jde o vybudování osvětlení podél budované cyklostezky Hradecká – Slavatovská, vč. 
osvětlení přechodu v ul. Hradecká a lepší nasvětlení prostoru u zámecké zdi v ul. 
Slavatovská u komunikace směřující k záchranné stanici. Součástí projektu bude rovněž 
doplnění veřejného osvětlení od ul. Slavatovská podél záchranné stanice ke sportovní hale. 
 
Stav:  Na část vydáno stavební povolení, na část před vydáním SP 
Předpokládané náklady:  1000 tis. Kč 
Možná dotace:   - 
 
 

C. Připravované projekty (podána/připravovaná žádost dotaci) 

 
C1. Podaná žádost o dotaci 
 

• Bezbariérová cesta ul. Slavíčkova (PD pro SP) 
Rekonstrukci chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení v ul. Slavíčkova. Vše 
v návaznosti na připravovanou investici společnosti EON – kabelizace nn v ulici.  
Stav:     Žádost podána. Vydáno stavební povolení. 
Cena:     7500 tis. Kč 
Možná dotace:   SFDI, MAS IROP 
 

• Rekonstrukce rybníka Nadýmák – opěrné zdi, odbahnění 
Rekonstrukce opěrných zdí rybníka, odbahnění. 
Stav:     Žádost podána. Zpracována dokumentace pro SP 
Cena:     7500 tis. Kč 
Možná dotace:   Mze 
 

• Francouzsko-česká hudební akademie 2020 
Stav:     žádost o dotaci podána 
Předpokládané náklady: 1.400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Město Telč, Nadace Martinů 
 
 
 
 
C2. Připravována žádost o dotaci 
 

• Obnova kašny Na Baště 
Celková obnova kašny, nyní značné průsaky.  
Stav:  Zpracován záměr obnovy 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 
 

• Pokračování obnovy křížové cesty 
Pokračování obnovy zastavení křížové cesty. Pro rok 2020 se předpokládá obnova 
zastavení ve směru na Krahulčí a případně dále ve směru na Vanov (zastavení v k.ú. Telč) 
Stav:     Zpracovává se projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
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• Obnova střechy Kaple sv. Karla Boromejského 
Obnova/výměna střešní krytiny kaple.  
Stav: Zpracována projektová dokumentace, vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 
 

• Obnova tělocvičny u ZŠ Hradecká 
Jde o řešení obložení stěn tělocvičny (v současné době nalepený zátěžový koberec – 
nevyhovující) a zároveň drobné opravy šaten a sociálních zařízení u tělocvičny.  
Stav:     V záměru 
Cena:     1000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 
 

• Prevence kriminality, rozšíření kamerového systému města 
Aktivity v oblasti prevence kriminality, rozšíření kamerového systému města o nové 
kamerové body.  
Stav:  Dle podmínek dotačního programu dojde ke zpracování záměru 

řešení. 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 
 

• Bezbariérový MěÚ Na Sádkách 
Vybudování výtahu a přístupového chodníku k výtahu u budovy Městského úřadu Na 
Sádkách. Výtah propojí bezbariérově všechna podlaží budovy. Součástí projektu bude i 
řešení WC pro invalidy. 
 
Stav:     Zpracována projektová dokumentace, vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  2 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 
 

• Osvětlení přechodu u ZŠ Masarykova a v ul. Hradecká 
Zajištění osvětlení přechodu v ulici Masarykova před základní školou.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 

• Osvětlení nového přechodu v ul. Hradecká 
Zajištění osvětlení přechodu v ulici Hradecká. Přechod na novou cyklostezku Hradecká – 
Slavatovská.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
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• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul.  Batelovská 
Vybudování podchodu a podjezdu pro pěší a cyklo pod mostem v ul. Batelovská. Dojde 
k propojení cyklostezky Lipky a cyklostezky po hrázi rybníka Roštejn mimoúrovňově mimo 
komunikaci II/112. Podjezd bude veden od nové lávky v ul. Batelovská ve směru na hráz 
rybníka Roštejn.  
Stav:  Zpracována studie řešení, studie projednána s Krajskou 

správou a údržbou silnic, zpracovává se projekt pro stavební 
povolení. 

Předpokládané náklady: 1 000 tis. Kč 
Možná dotace:  SFDI, IROP 
 

• Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka 
Vybudování a obnova cyklostezky se smíšeným provozem (cyklo + pěší) kolem Štěpnického 
rybníka. Konkrétně bude rekonstruován úsek od hráze Štěpnického rybníka, kde se naváže 
na nově vydlážděnou komunikaci.  Dále bude cyklostezka pokračovat k ul. Rybniční a dále 
se napojí v ul. Na Parkaně. Od ul. Rybníční půjde kolem hřbitovní zdi a napojí se na stávající 
asfaltovou komunikaci pod poliklinikou. Dále dojde k obnově stávajícího asfaltového povrchu 
stezky směřující pod sídlištěm U Štěpnického rybníka, vč. doplnění osvětlení v úseku pod 
sídlištěm. 
Stav:     Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.  
Předpokládané náklady: 3 000 tis. Kč 
Možná dotace:  SFDI, IROP, Kraj Vysočina 
 

• Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách 
Jde o rekonstrukci místní komunikace ve směru k městskému úřadu a dále k rodinným 
domům.  Půjde pouze o opravu povrchu – obdobně jako byla řešena oprava povrchu v druhé 
části ul. Na Sádkách (ve směru k nové zástavbě rodinných domů) 
Stav:     Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby. 
Předpokládané náklady:  2 800 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 
 

• Obnova rybníků Smrk, Polívkův, Vlček 
Obnova rybníků – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP. 
V současné době je zpracována projektová dokumentace, nyní aktualizace a doplnění dle 
požadavků krajským úřadu, odboru ŽP. 
Stav:     Zpracována projektová dokumentace, probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  6 000 tis. Kč 
Možná dotace:   Mze, MŽP 
 

• Ul. Svatoanenská, vč. řešení horní brány (SP) 
Řešení prostoru u horní brány v ul. Svatoanenská. Dopravní řešení vjezdu na náměstí a 
zároveň návrh řešení pěších tras mezi ul. Mlýnská, Furchova, Svatoanenská a horní bránou 
náměstí.  
Stav: Zpracována studie řešení, probíhá projednání s památkovou péčí a PČR 
Předpokládané náklady:  3 000 tis. Kč 
Možná dotace:   SFDI, IROP 
 

• Výsadba stromů podél cyklostezky Hradecká – Slavatovská 
Za podpory Národního programu Životního prostředí realizovat výsadbu stromů podél 
budované cyklostezky Hradecká – Slavatovská v předpokládaném počtu cca 20 stromů. 
Konkrétní výběr stromů – OŽP ve spolupráci s komisí ŽP. 
Stav:    Návrh umístění stromů součástí projektu cyklostezky 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   NPŽP 
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• Přírodní zahrada MŠ Nerudova 
S využitím Národního programu Životního prostředí realizovat obnovu zahrady u MŠ 
Nerudova.  
Stav:    Připravován záměr 
Předpokládané náklady:  900 tis. Kč 
Možná dotace:   NPŽP 
 
 

• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2020 
Stav:    připravovaná žádost o dotaci, podání listopad 2019 
Předpokládané náklady: 400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:  Program Podpora pro památky UNESCO – Ministerstvo kultury 
 

• Prezentace památky UNESCO Telč 2020 
Stav:     připravovaná žádost o dotaci, podání únor 2020 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – podpora památek UNESCO 
 
 

• Podpora TIC v Kraji Vysočina 2020 
Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC Telč v oblasti cestovního ruchu, podání únor 2020 
Stav:     připravovaná žádost o dotaci 
Předpokládané náklady: 70 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2020 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina 
 
 
 
 

D. Návrhy pro zahájení realizace/projektové přípravy 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 
D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2020 
 

• Inženýrské sítě - lokalita Dačická  (PD pro SP a DRS) 
Zpracování projektu pro stavební povolení a následně dokumentaci pro realizaci stavby 
řešící vybudování inženýrských sítí v ul. Dačická, vše v návaznosti na řešení lokality pro 
zástavbu rodinnými domy. Mimo vodovodu a kanalizace – financováno z dotace SVAK. 
Cena: 460 tis. Kč  
 

• Inženýrské sítě - lokalita Hradecká  (PD pro ÚR, SP a DRS) 
Zpracování projektu pro územní řízení, stavební povolení a následně dokumentaci pro 
realizaci stavby řešící vybudování inženýrských sítí v ul. Hradecká, vše v návaznosti na 
řešení lokality pro zástavbu rodinnými domy. Mimo vodovodu a kanalizace – financováno 
z dotace SVAK. 
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Jihlavská (PD pro ÚR, SP a DRS) 
V návaznosti na akci kraje Vysočina řešící rekonstrukci komunikace II/406 v ul. Jihlavská je 
nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Je řešeno prostřednictvím 
dotace SVAK 
Cena: 500 tis. Kč. 
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• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Radkovská (PD pro ÚR, SP a DRS) 
V návaznosti na akci kraje Vysočina/ KSÚSV řešící rekonstrukci komunikace v ul. Radkovská 
je nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Je řešeno prostřednictvím 
dotace SVAK 
Cena: 500 tis. Kč. 
 
 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví (DRS) 
Zpracování dokumentace pro realizaci stavby obnovy objektu bývalého domova pro seniory 
v ul. Špitální. V části objektu dojde v obnovených prostorách k umístění expozice. Expozici 
(mobiliář, náplň) zajišťuje Muzeum Vysočiny, Město Telč řeší pouze obnovu prostor. 
Cena: 500 tis. Kč  
 

• Obnova objektu radnice  (DRS) 
Zpracování dokumentace pro realizaci stavby akce podpořené z IROP. Nutný podklad 
k vyhlášení veřejné zakázky na stavbu. 
Cena: 500 tis. Kč  

 
• Pasport veřejného osvětlení 

Pasport mimo detailní popis všech světel veřejného osvětlení zhodnotí stáří svítidel a jejich 
náhradu za moderní LED, bude řešit vyčíslení úspor, návrhy na výměny svítidel, vč. výpočtu 
návratnosti. Rovněž budou posouzeny stávající kabelové rozvody, stáří a požadované 
výměny. Samozřejmostí bude posouzení sloupů veřejného osvětlení a návrhy na výměnu. 
Pasport je povinnou přílohou pro žádosti podávané do programu EFEKT – dotační program, 
kde je možné řešit výměnu starých druhů svítidel za úsporné LED.  
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Ul. Za Stínadly, řešení křižovatky ul. Třebíčská, Za Stínadly (SP) 
Zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci chodníku a místní komunikace v ul. 
Za Stínadly, vč. odstavných stání, veřejného osvětlení, zeleně. Dále je důležitou součástí 
dopravní řešení křižovatky ulic Třebíčská/Za Stínadly -   napojení na stávající chodník v ul. 
Třebíčská a dále pokračování s nově navrženým chodníkem do  ul. Za Stínadly a dále přes 
železniční přejezd na pozemek parc. č. 7461/3. Zde vytvořit přechod komunikace I/23, vč. 
osvětlení přechodu.  Dopravní řešení křižovatky bude řešeno s ohledem na zajištění pěší 
prostupnosti křižovatky, splnění požadovaných norem pro pěší 
Cena: 300 tis. Kč  
 

• Obnova prostranství u bytových domů v ul. Třebíčská (SP) 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace a návazných ploch u 
bytových domů v ul. Třebíčská.  
Cena: 250 tis. Kč 
 
 

• Obnova sportovního areálu v ul. Tyršova (SP) 
Zpracování dokumentace obnovy sportovního areálu v ul. Tyršova. Konkrétně jde o řešení 
oválu, doplnění zavlažování hřiště, řešení retence – zadržování dešťové vody ze zimního 
stadionu pro zavlažování, obnovu asfaltového víceúčelového hřiště, obnovu ochozů. 
Cena: 200 tis. Kč  
 
 
 
 
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=299841739
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• Studie dalšího využití bytového domu v ul. 9. Května 
Studie řešící možné další využití bytového domu v ul. 9. Května. Cílem studie bude 
zpracování technické a ekonomické analýzy možného dalšího využití objektu pro bydleni a 
služby. Součástí bude rovněž posouzení varianty rekonstrukce s variantou nové výstavby – 
vše s ohledem na technický stav objektu, dispoziční usprořádání a na požadavky legislativy 
týkající se rekonstrukcí bytových domů a s tím spojených nákladů. Předpokládáme využití 
přízemních prostor pro kanceláře a obchody (služby), ostatní prostory pro bydlení. 
Náklady: 100 tis. Kč 
 

• Demolice bývalé strojovny bývalý ZS 
Projekt demolice bývalé strojovny v areálu bývalého zimního stadionu.  Objekt stavebně ve 
velmi špatném stavu bez návaznosti na další využití. Nabízí se demolice a větší otevření 
areálu.  
Náklady: 50 tis. Kč 
 

• Ulice Těšíkova, parkoviště u motorpalu (SP) 
Projekt řešící rekonstrukci ulice Těšíkova a zároveň dopravní řešení horní části parkoviště u 
motorpalu. Dojde k rekonstrukci ulice Těšikova a zároveň k dořešení dopravně nevyhovující 
situace vjezdu a výjezdu z parkoviště. 
Náklady: 150 tis. Kč 
 

• Ul. Svatoanenská, vč. řešení horní brány (SP) 
Projekt řešící rekonstrukci prostoru u horní brány v ul. Svatoanenská. Dopravní řešení vjezdu 
na náměstí a zároveň návrh řešení pěších tras mezi ul. Mlýnská, Furchova, Svatoanenská a 
horní bránou náměstí.  
Náklady: 150 tis. Kč 
 

• Revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradecké, lesácké bytovky (SP)  
Zpracování projektu pro stavební povolení řešící revitalizaci veřejného prostranství kolem 
bytových domů. Půjde o vybudování komunikace, odstavných stání, zeleně, veřejného 
osvětlení. Předpokládá se, že tak jako nyní zůstane úsek u bytových domů mezi ul. 
Hradecká a Komenského neprůjezdný (průchozí pouze pro pěší a cyklo). 
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Územní studie a územní plán Telč, regulační plány 
Dokončení změny územního plánu formou zpracování právního stavu. Dopracování 
územních studií rozvojových lokalit v Telči. 
Cena: 350 tis. Kč  
 

• Výstavba chodníku a VO ul. Radkovská (ÚR, SP) 
V návaznosti na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce komunikace III. třídy v ul. 
Radkovská (investor kraj Vysočina) dojde ke zpracování projektové dokumentace řešící 
vybudování chodníku a veřejného osvětlení v ulici. Vzhledem k tomu, že jde o „výpadovku“ 
z Telče nabízí se řešit vybudování chodníku jako cyklostezku se smíšeným provozem 
(obdobně jako v ul. Batelovská).  
Cena: 250 tis. Kč  
 

• Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (SP) 
Vypracování dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci a dostavbu chodníků v ul. 
Kostelnomyslovská a Hornomyslovská, vč. řešení veřejného osvětlení. Projekt bude 
navazovat na připravovaný projekt rekonstrukce komunikace v ul. Hornomyslovská (investor 
kraj Vysočina). 
Cena: 200 tis. Kč  
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• Komunikace Na Sádkách - část nová zástavba - ranč (SP) 
Zpracování projektu rekonstrukce komunikace v nové obytné zóně směr ranč. 
Cena: 80 tis. Kč  
 

• Revitalizace sídliště Radkovská (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště Radkovská.  
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště U Štepnického rybníka. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Projekty rozvoje cyklostezek v Telči 
 

• Cyklostezka Telč – Řásná (DRS) 
Zpracování realizační dokumentace přírodní cyklostezky propojující Telč s Řásnou. 
Vedení cyklostezky: Telč, Lipky, Kaple Sv. Karla Boromejského, Vanov, hráz rybníka 
Vlček, podél rybníka Smrk, podél chatové osady, podél pravostranného přítoku 
Telčského potoka, Řasná. Půjde o vybudování terénní cyklostezky, nicméně snahou 
bude zajistit sjízdnost i pro rodiny s dětmi. 

 

• Cyklostezka Telč – Volevčice – Studnice – Doupě (SP) 
Dokončení dokumentace. V současné době pro úsek Telč – Volevčice vydáno 
územní rozhodnutí, pro úsek Volevčice – Studnice je zpracovaná studie vedení trasy. 
V roce 2020 předpokládáme dokončení projektu pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení celé trasy, vč. komunikace Studnice – Doupě.  

 

• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul.  Batelovská 
V současně době je vypracována studie řešení. Technické řešení odsouhlaseno 
správcem komunikace (mostu) II/112 v ul. Batelovská. Probíhají jednání s krajem 
Vysočina a SUS ohledně další správy mostu po umístění cyklostezky. V roce 2020 se 
předpokládá dopracování dokumentace pro územní a stavební řízení. 

 

• Cyklostezka Telč – Dyjice, Telč - Radkov 
V návaznosti na zpracovanou studii rozvoje cyklostezek mikroregionu Telčsko zahájit 
projektovou přípravu úseku cyklostezky Telč – Dyjice, Telč – Radkov. Na základě 
vypracované studie cyklostezek mikroregionu Telčsko příprava podrobnější studie 
vedení konkrétních úseků, vč. návrhu  povrchu tras, zpracování projektu pro územní 
řízení/stavební povolení. 

 
Cena: 400 tis. Kč 
 
 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Žižky, Jana Husi (SP, DRS) 
Vzhledem k předpokládané investici společnosti E.ON – kabelizace nn vedení v ul. Jana 
Žižky, Jana Husi je nutné řešit rekonstrukci VO. V současné době VO je vedeno po sloupech 
elektrického vedení. Tedy dojde ke kabelizaci a umístění nových svítidel. 
Cena: 80 tis. Kč 
 
 
 
 



15 

 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Na Sádkách, Slavatovská 
Vzhledem k předpokládané investici společnosti E.ON – kabelizace nn vedení v ul. Na 
Sádkách a Slavatovská je nutné řešit rekonstrukci VO. V současné době VO je vedeno po 
sloupech elektrického vedení. Tedy dojde ke kabelizaci a umístění nových svítidel. 
Cena: 80 tis. Kč 
 

• Obnova chodníků, komunikací, ploch zeleně, VO aj. v historickém centru města, 
rekonstrukce náměstí (studie) 

Vypracování studie řešící komplexní obnovu ploch na náměstí a zároveň přilehlé ulice 
nacházející se v historickém jádru města, území UNESCO. Studie bude řešit komunikace, 
chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, umístění doprovodného mobiliáře aj. Půjde o podklad pro 
jednání s památkovou péčí, zahájení postupné obnovy. 
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Studie revitalizace areálu bývalého zimního stadionu (studie) 
Řešení dle závěrů komise Regenerace. 
Cena: 150 tis. Kč  
 
 

• Studie řešení využití zahrad u zimního stadionu  
Zpracování/aktualizace studie možného řešení využití zahrad u zimního stadionu – propojení 
s ul. Masarykova. Jde o řešení parkování, doprovodných sportovišť a zázemí pro sportovní 
areál.   
Cena: 60 tis. Kč 
 

• Studie umístění bytového domu v ul. Svatojánská 
Zpracování studie, která posoudí možnost vybudování bytového domu na volné ploše v ul. 
Svatojánská – parc. č.1204/16. 
Cena: 50 tis. Kč 
 
 

• Studie řešení propojení č.p. 70 a 71 pro potřebu ZUŠ 
Zpracování studie řešící propojení objektů č.p. 70 a 71 pro potřeby Základní umělecké školy. 
Po přesunu sociálního odboru do nových prostor MěÚ Sádky a zároveň po ukončení 
rekonstrukce objektu radnice se nabízí využít uvolněné prostory č.p. 70 pro potřeby ZUŠ 
Telč. Jednou z posuzovaných variant bude i uvolnění prostor knihovny pro potřeby ZUŠ 
přesunem knihovny do prostor univerzitního centra MU Brno v rámci projektu vytvoření 
společného multifunkčního kulturně vzdělávacího centra.    
Cena: 50 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=298094739
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D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2020 
 

- Rekonstrukce komunikací a chodníku v ul. Komenského,  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Svatojánská 
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. 28. Října  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Družstevní 
- Rekonstrukce komunikace a sítí v ul. Na Parkáně, Družstevní, Seminářská 
- Rekonstrukce komunikacích ve Studnicích 
- Rekonstrukce komunikace v Panském dvoře 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Cesta podél Svatojánského potoka 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Nová autobusová zastávka Dačická 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Komenského 
- Rekonstrukce vodovodu na nám. Zachariáše z Hradce 
- Vyznačení okruhů pro rekreační běžce 
- Rozšíření sportovního areálu v ul. Batelovská (tenisové kurty, beach volejbal 

aj.) 
- Rekonstrukce domů č.p. 70 a 71 na náměstí, vytvoření multifunkčního  

kulturního centra města  
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
- Řešení lokality mezi ul. Špitální a Příční, vč. řešení využití objektu/pozemků 

bývalé tiskárny dle zpracované zastavovací studie  
- Rekonstrukce KD Studnice – rekonstrukce vytápění, podlahy 
- Rekonstrukce prostor místního osadního výboru Studnice  
- Aktivity směřující k podpoře podnikání – databáze a nabídka objektů a 

prostor pro podnikání, databáze a nabídka ploch vhodných pro podnikání 
- Veřejné WC na hřbitově u Sv. Anny 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Zřízení dvou sociálních bytů v čp. 204, Cihelna, I. Etapa 
- Rekonstrukce čp. 95 ul. Furchova a půdní vestavby 3-4 bytových jednotek 

v podkroví 
- Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Komenského 
- Rekonstrukce ploch v areálu MŠ Komenského  
- Propojení inline stezky a komunikace k ranči 
- Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží 
- Obnova střechy polikliniky 
- Propojení stezek Oslednice přes železniční propustek 
- Řešení bezpečného průchodu k lokalitě Oslednice – u viaduktu 
- Vybudování dětského dopravního hřiště 
- Vybudování parkourového hřiště, doplnění parkurových, případně i workout 

prvků v rámci stávajících hřišť v Telči 
- Revitalizace hřiště Hornomyslovská 
- Nové dětské hřiště v zahradě MěÚ Na Sádkách 
- Modernizace zařízení kuchyně ZŠ Masarykova 
- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova 
- Doplnění opony s osvětlením  - divadelní sál ZŠ Masarykova 
- Studie výstavby nového bytového domu v ul. Radkovská (lokalita mezi 

sídlištěm Radkovská a Opravnami Telč) 
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Příloha:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2019 – „Akce města Telče v roce 2019“ 

2. Cyklostezky v Telči, stávající stav, návrhy 

3. Návrhy na úprava zeleně v Telči – návrhy komise ŽP 



PŘÍLOHA Č.2 FONDU PROJEKTŮ: ROZVOJ CYKLODOPRAVY V TELČI A NÁVAZNÝCH AKTIVIT 

Tento materiál byl připraven Odborem rozvoje a územního plánování (ORÚP) MěÚ Telč. Jeho cílem je 

představit zastupitelstvu města stávající záměry z pohledu rozvoje cyklodopravy v Telči.  Cyklistická 

doprava je stále důležitější ve vztahu ke snížení dopravní zátěže města, bezpečnosti občanů, ale i 

z pohledu vyžití občanů a návštěvníků města. Snahou je tedy propojit prvek bezpečnosti a zároveň 

nabídnout trasy, které jsou zajímavé i z pohledu volnočasového vyžití. 

Snahou ORÚP MěÚ Telč je cyklostezky připravovat tak, aby byly realizovatelné a zároveň smysluplné. 

A to jak v intravilánu města, tak i v extravilánu v návaznosti na cíle v okolí města, propojení s okolními 

obcemi. Často není možné cyklostezku vést ideální trasou, ale je nutné respektovat majetkové poměry 

v území. Stezky vedené přes více soukromých pozemků jsou velmi těžko realizovatelné, majetkově 

neřešitelné.  Rovněž je snahou budovat cyklostezky, kde je to vhodné, jako trasy rovněž pro inline. 

A. Realizované cyklostezky od roku 2016 

Město Telč v roce 2015 zahájilo přípravu řady projektů, které řeší zkvalitnění cyklistické dopravy. 

Postupně došlo k dořešení majetkových záležitostí, přípravě projektové dokumentace, zajištění 

dotačních zdrojů, postupné realizaci.  

• Cyklostezka v ul. Batelovská (280m) 

Zrealizováno v roce 2016. 

• Cyklo a inline stezka Lipky (2800m) 

Zrealizováno v roce 2017 

• Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák, vč. osvětlení (340m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn (250m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka kolem Belpské lávky (270m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Lávka přes rybník Nadýmák (20m) 

Zrealizováno v roce 2018 

 

B. Cyklostezky, které jsou nyní ve fázi realizace či projektové přípravy 

• Cyklostezka pod mostem v ul. Batelovská (25m) 

Propojení cyklostezky Lipky s cyklostezkou po hrázi rybníka Roštejn pod mostem v ulici 

Batelovská – mimoúrovňové křížení s komunikací II/112. Probíhá zpracování projektu 

pro SP. Řešeno k krajem Vysočina a SUS – majitelem/správcem mostu. 

• Cyklostezka Telč – Volevčice  (2000m) 

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, vydáno územní rozhodnutí. Zpracován 

projet pro stavební povolení. 

• Cyklostezka Volevčice – Studnice (1700m) 

Zpracován projet pro stavební povolení. 

 



• Cyklostezka Studnice – Doupě (2000m) 

V roce 2020 zpracování projektu pro stavební povolení. 

• Cyklostezka Telč – Krahulčí (1500 km) 

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, nutné řešení majetkoprávních vztahů 

(soukromé pozemky) 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, vč. osvětlení (250m) 

Žádost dotačně podpořena ze SFDI. Realizace 2020. 

• Cyklostezka kolem zámecké zdi (kolem záchranné stanice) – doplnění osvětlení (320m) 

V současné době je zde asfaltová komunikace, vedena jako “slepá“ místní komunikace 

pro motorová vozidla. Úpravou značení došlo ke změně komunikace na stezku pro 

smíšený provoz (pěší a cyklo) a zároveň bude vybudováno nové veřejné osvětlení 

podél této stezky. Stezka je hojně využívána i ve večerních hodinách (propojení ul. 

Slavatovská se sportovní halou Hradecká, areálem škol.). 

• Cyklostezka Telč – Řásná 

Přírodní cyklostezka - Telč, Lipky, Vanov, rybník Vlček, rybník Smrk, Řásná, 

Velkopařezitý rybník. Jde o dílčí úpravy úseků, zprůjezdnění stezky pro cyklo. Realizace 

v roce 2020. 

Akce dotačně podpořena z OP přeshraniční spolupráce. 

• Cyklostezka Telč – Dyjice 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Dyjice. V roce 2020 dojde k zahájení projektové 

přípravy.  

• Cyklostezka Telč – Radkov 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Radkov. V roce 2020 dojde k zahájení projektové 

přípravy. 

• Singletrail v Lipkách 

Jde o menší singletrailový areál v Lipkách. Délka tratí cca 3 km. Realizace v roce 2020 

za dotační podpory kraje Vysočina.  

• Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka 

Vybudování a obnova cyklostezky se smíšeným provozem (cyklo + pěší) kolem 

Štěpnického rybníka. Konkrétně bude rekonstruován úsek od hráze Štěpnického 

rybníka, kde se naváže na nově vydlážděnou komunikaci.  Dále bude cyklostezka 

pokračovat k ul. Rybniční a dále se napojí v ul. Na Parkaně. Od ul. Rybníční půjde kolem 

hřbitovní zdi a napojí se na stávající asfaltovou komunikaci pod poliklinikou. Dále dojde 

k obnově stávajícího asfaltového povrchu stezky směřující pod sídlištěm U 

Štěpnického rybníka, vč. doplnění osvětlení v úseku pod sídlištěm. Předpoklad 

realizace 2021. 

 

B. Návrhy dalších tras  

V roce 2019 Mikroregion Telčsko ve spolupráci s Městem Telč zajistil zpracování Studie proveditelnosti 

cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Jde o dokument, jehož cílem je navrhnout ucelenou síť nových 

cyklostezek v mikroregionu a zároveň posoudit jejich realizovatelnost, tedy stezek pouze pro cyklo, 

případně pěší. Dokument byl projednán s obcemi mikroregionu. 



Na základě tohoto dokumentu bude postupně docházet ke zpracování projektových dokumentací a 

následné realizaci jednotlivých úseků navržených cyklostezek. Cyklostezky jsou navrženy tak, aby 

propojily obce mikroregionu a zároveň navázaly na připravované cyklostezky okolních regionů 

(Třešťsko, Dačicko, Jindřichohradecko). Snahou bylo maximálně využít stávajících polních a lesních 

cest, využít pozemky ve vlastnictví obcí či státních organizací.    

Navržené stezky mají za cíl propojit město Telč s obcemi v okolí, především umožnit cyklistům vyhnout 

se frekventovaným komunikacím I., II. a III. třídy. Dlouhodobým cílem je vytvořit propojenou síť 

cyklostezek v okolí města Telče s návazností na další dálkové cyklostezky.  

 

C. Návazné aktivity města  

Vybudováním cyklostezek nejen posílíme bezpečnost cyklistů, ale i významně posílíme rekreační 

potenciál daného území. Příkladem je cyklo a inline v Lipkách. Záměrem města je dále navazovat na 

vybudované cyklostezky různými aktivitami pro celkové posílení jejich atraktivity. V roce 2019 byly 

realizovány např. tyto aktivity 

• Výsadba stromů – propojení lipové a dubové aleje 

• Vybudování odpočinkového místa při cyklostezkce v Lipkách, úprava stávající studny, dětské 

prvky 

• Doplnění mobiliáře podél cyklostezky Lipky 

Řešení různých doprovodných/návazných aktivit. Patří sem například: 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví: realizace 2020/2021. Jde o obnovu bývalého 

objektu DPS v ul. Špitální, vytvoření expozic, prostor pro besedy, vzdělání a zázemí pro 

návštěvníky.  Zcela jistě důležitou cílovou skupinou budou cykloturisté. 

• Řešení návazných pěších tras.  

o Zde jde například o pěší trasu kolem Punčošky (mezi ul. Batelovská, kolem Punčošky 

dále k technickému muzeu Na Sádkách). Jde o zprůchodnění a zajištění údržby. 

o Dále zajistit např. pěší propojení mezi kaštánkou a lipovou alejí (podél kraje Luhu). 

Zde rovněž pouze zprůchodnění + jednoduchá lávka 

• Umístění atraktivních vyhlídek při cyklostezce Lipky.  

• Doplnění jednoduchého navigačního systému. Pro celkovou orientaci v území je vhodné 

doplnit rozcestí navigačním systémem.  

• Doplnění informačních tabulí. Při budovaných stezkách budou umístěny informační tabule 

s mapou a návaznostmi na zajímavosti v okolí.  

• Zajištění kvalitní údržby vybudovaných stezek a doprovodného mobiliáře 

• Propagace realizovaných aktivit a nabídky území. V roce 2018/2019 vytvořeny propagační 

materiály v rámci projektu Objev telčský poklad. Jde o zajímavou hru pro občany a návštěvníky 

města a zároveň turistický průvodce zachycující veškeré turistické zajímavosti ve městě.  

 

 



 

D. Návazné aktivity soukromých subjektů 

Pro celkový rozvoj budované turistické infrastruktury je stěžejní návaznost na další aktivity soukromých 

subjektů. Jde např. v lokalitě Lipky o realizovaný projekt Ranče, stávající Technické muzeum, Panský 

dvůr, či rekreační zařízení u rybníka Roštejn. Aktivity soukromých subjektů významně posílí celkovou 

nabídku území, cyklostezky, inline, či pěší trasy vše propojí a tím získá návštěvník velmi zajímavou a 

ucelenou nabídku trávení volného času. Při řešení aktivit je tedy i důležité spolupracovat s ostatními 

subjekty nabízející v území služby v cestovním ruchu.  

Příloha: 

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Ke stažení zde: 

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/in

formace/studie-proveditelnosti-cyklostezek-v-mikroregionu-telcsko 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Vladimír Švec, ORÚP MěÚ Telč 

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/informace/studie-proveditelnosti-cyklostezek-v-mikroregionu-telcsko
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/informace/studie-proveditelnosti-cyklostezek-v-mikroregionu-telcsko
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PŘÍLOHA Č.2 FONDU PROJEKTŮ: NÁVRH ŘEŠENÍ ZELENĚ V ZÁJMOVÝCH LOKALITÁCH – NÁVRHY 

KOMISE ŽP 

Návrh řešení zeleně v zájmových lokalitách dle závěru komise životního prostředí: 
 
Legenda k mapě s návrhy na úpravu zeleně v jednotlivých lokalitách, členění dle časových priorit:  
Priorita č. I = zařadit do rozpočtu města 2020 a v tomto roce realizovat nebo projekčně zpracovávat 
(na mapě červeně)  
Priorita č. II = zařadit do Fondu projektů a realizovat dle možností co nejdříve (na mapě žlutě) 
Priorita č. III = zařadit do Fondu projektů a projekčně zpracovávat a dle možností realizovat Akce již 
probíhající (na mapě modře) 
 
PRIORITA I: 
MŠ Nerudova – revitalizovat školní zahradu a využít dotační titul „Přírodní zahrady“.  
 
Na Posvátné – pás mezi chodníkem a silnicí na mostě a v bezprostředním okolí – na jaře 2020 vyset 
směs nenáročných bylin a polních plevelů (chrpy, mák, smolničky, plané ovsy, měsíček, heřmánek …, 
Ing. Semotán by byl ochoten připravit směs.).  
 
Mládkova – větší plochy trávníku v létě suché – realizovat výsev květnaté louky – sníží se četnost sečí, 
zvýší biodiverzita, estetika.  
 
Oslednice a Romantika – vzhledem k napadení kůrovcem je nutné neprodleně řešit, jakým způsobem 
bude celá lokalita udržována a jakými druhy dosazována vzhledem k rekreační funkci. Je potřeba 
rozhodnout, zda bude využívána jako hospodářské lesní porosty nebo zda bude využito současného 
stavu a bude směřována směrem k lesoparku. Členové komise podporují využití území formou 
lesoparku. Formujícímu se „lesoparku“ Oslednice je třeba se pravidelně věnovat. V průběhu 
následujících měsíců bude připraven základní návrh pro péči a směřování území s konkrétními návrhy 
na opatření.  
 
Kruhový objezd na Dačické – na jaře 2019 byla na středu kruhového objezdu vysetá směs květnaté 
louky. Osetá část vypadá pěkně. Doporučujeme v roce 2020 doset touto směsí i zbytek v celé ploše 
kruhového objezdu.  
 
Ulice 9. května – nahradit travnaté pásy trvalkovou výsadbu, která naváže na výsadbu Na Hrázi 
provedenou na jaře 2019. (obdobně lze vidět podobná řešení např. v Moravských Budějovicích, 
aktuálně řeší Třešť, ad.)  
 
Náměstí + parkan – dosadit růže na náměstí – podzim 2019 + promyslet doplnění další skladbou květin 
v nižším patře – trvalkové podrosty růží, Na Parkaně, pokud nebude probíhat celková rekonstrukce, 
řešit náhradu letničkových výsadeb za trvalkové – snížení každoroční péče, větší efekt.  
 
Zeleň v lokalitě u „Motorpalu“ - komise má zájem navrhovat vhodnou zeleň (projektant oslovil v tomto 
Ing. Semotána).  
 
Prostor u Centra excelence – tento prostor řešit komplexně (vč. sadu a rybníčků v okolí). Z biologického 
hlediska se jedná o cenné území a zajímavý příměstský typ lokality. Řešit v souvislosti s projektem 
propojování stezkou přes Punčošku. Komise vyvine iniciativu. 
 
ZŠ Hradecká – pokud by byl zájem, lze také využít připravovaný podzimní dotační titul na „přírodní 
zahrady“.  
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Nově připravované lokality - Dačická, sídliště Radkovská, Pod Poštou a další – požadovat projektování 
s ohledem na hospodárné využívání dešťové vody (spádování terénu do zeleně a další...).  
 
PRIORITA II  
 
Jihlavská ul. pod restaurací Na Kopečku – malé ostrůvky zeleně osadit trvalkami vzhledem k návaznosti 
na výsadbu u sousedního Panského dvora. Stejně řešit i malý ostrůvek na rohu ulice Štěpnická a 
Kovářská. V ulici Kovářská uprostřed dořešit neutěšený stav zeleně z důvodu parkování vozidla (např. 
zde zeleň zrušit a pouze „vypískovat“).  
 
Kruhový objezd u Sokolovny – zvážit novou vhodnou výsadbu  
 
PRIORITA III  
 
Nám. Hrdinů – promyslet celkovou úpravu a pojetí  
 
Hřiště u viaduktu – protože je hojně využívané a u hlavního příchodu na Oslednice, doporučujeme ho 
více zatraktivnit. V první fázi propojit cestičkami k depu a poté doplnit mobiliář.  
 
Oldřichovo nám. - intenzivnější seč kolem kapličky, jinak ponechat stávající intenzitu sečí. Instalovat 
zde mobiliář – např. kulatou lavičku kolem jednoho ze stromů  
 
Nám. Bratří Čapků – navrhnout a projednat změnu ve skladbě vysazených rostlin a keřů, případně 
stromů, promyslet celkovou úpravu a pojetí. 



 

  

INVESTICE 

MĚSTA 
TELČE 
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  OBSAH: 
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká 

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká – vybavení nových učeben 
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Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí 
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Umístění mobiliáře při cyklostezce Lipky 

Oprava kulturního domu ve Studnicích 

Obnova křížové cesty – zastavení v ulici Batelovská 

Podpora TIC Telč 

Prezentace památky UNESCO Telč 

 Francouzsko-česká hudební akademie 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

Modernizace přestupního terminálu v Telči – parkoviště u nádraží 

Akustické opatření v tělocvičně ZŠ Masarykova 

Umístění ukazatelů rychlosti 

Výměna osvětlení podél stezky Na Dlážkách 



 

 

 

CENTRUM  
ODBORNÉ VÝUKY 

ZŠ HRADECKÁ 

CENTRUM ODBORNÉ 
VÝUKY ZŠ HRADECKÁ 

- VYBAVENÍ NOVÝCH 
UČEBEN 

Rekonstrukce učeben v hlavní 

budově základní školy ZŠ 

Hradecká.  

Celková rekonstrukce prostor 

v III. NP a části I. NP. 

 

Náklady:  25,0 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 

Vybavení rekonstruovaných prostor 

nábytkem, počítačovou technikou a 

odbornými pomůckami. 

 

Náklady: 6,5 mil. Kč 

Dotace:    IROP 

 



 

 

  

ZKVALITNĚNÍ 
ODBORNÉ VÝUKY 

ZŠ MASARYKOVA 

ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉ 
VÝUKY ZŠ MASARYKOVA 

- VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ 
UČEBNY 

Rekonstrukce počítačové 

učebny, rekonstrukce 

prostranství u sportovní haly 

– vytvoření venkovní učebny, 

rekonstrukce prostranství u 

jídelny. 

 

Náklady:  11,3 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 

Vybavení počítačové učebny  
nábytkem, počítači, zkvalitnění  
IT vybavení školy. 
 

Náklady:  1,5 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 



 

  

REKONSTRUKCE 
VODOVODU A KANALIZACE 

SÍDLIŠTĚ JANA ŽIŽKY 

- I. ETAPA 

REVITALIZACE 
SÍDLIŠTĚ JANA 
ŽIŽKY – I. ETAPA 

 

Rekonstrukce vodovodního  

a kanalizačního řádu,  

vč. všech přípojek na sídlišti 

Jana Žižky – I. etapa. 

 

Náklady:  15 mil. Kč 

Dotace:     SVaK 

 

Rekonstrukce komunikací, chodníků, 

parkovacích ploch, zeleně, veřejného 

osvětlení, místa pro odpočinek,  

vč. vybavení prostranství  

mobiliářem.  

(I. etapa)  

 
Náklady: 16,0 mil. Kč 

Dotace:     SFRB 

 



 

 

  

SPORTOVNÍ AREÁL 

HRADECKÁ 

REVITALIZACE PAMÁTEK 
V HISTORICKÉM CENTRU 
MĚSTA TELČE, DÍLČÍ ČÁST: 

- OBNOVA DOMU Č.P. 66 

Dokončení výstavby 

sportovního areálu v ulici 

Hradecká. Nové fotbalové 

hřiště s umělým povrchem, 

osvětlení hřiště, atletický 

ovál, víceúčelová hřiště. 

Náklady: 5,6 mil. Kč  
    (část realizovaná v roce 2019) 

Dotace:     KV 

 

Zahájení celkové obnovy domu dětí  

a mládeže na nám. Zachariáše  

z Hradce. Celková rekonstrukce  

objektu, vč. statického zabezpečení,  

propojení s telčským podzemím,  

nové sály v podkroví – zkvalit- 

nění zázemí pro činnost domu  

dětí a mládeže. 

 

Náklady: 31,3 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 



 

 

  

MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO  

TERMINÁLU V TELČI  

– PARKOVIŠTĚ 
U NÁDRAŽÍ 

STEZKA 
OSLEDNICE 

Vybudování parkovací plochy 

u nádraží. Nově vzniklo  

18 parkovacích míst. 

 

Náklady: 1,9 mil. Kč 

Dotace:    MAS - IROP 

 

 

Obnova stezky v délce cca 1 km 

propojující židovský hřbitov  

s rozhlednou Oslednice.  

 

Náklady:  0,92 mil. Kč 

Dotace:     MAS - POV 

 

 



 

 

  

REKONSTRUKCE 

KOMUNIKACE 
V ULICI JIHLAVSKÁ  

(K ROŠTEJNU)  

AKUSTICKÉ OPATŘENÍ 

V TĚLOCVIČNĚ 
ZŠ MASARYKOVA 

Obnova příjezdové 

komunikace od ulice 

Jihlavská k rybníku Roštejn  

 

Náklady: 0,55 mil. Kč 

 

Splnění požadavků Krajské hygienické 

stanice obložením stropu tělocvičny 

akustickými panely, úprava  

osvětlení tělocvičny. 

 

Náklady: 0,42 mil. Kč 

 



 

  

OBNOVA 
BELPSKÉ 

LÁVKY  

Oprava poškozených 

dřevěných prvků lávky, 

přebroušení a nový nátěr celé 

lávky, nové osvětlení lávky. 

 

Náklady: 0,25 mil. Kč 

Dotace:    KV 

 

 

Umístění nových košů na tříděný  

odpad na vhodná místa v Telči,  

celkem 30 ks košů. 

 

Náklady: 0,45 mil. Kč 

Dotace:    OPŽP 

 

 

VYLEPŠENÍ SYSTÉMU 

ODDĚLENÍ SBĚRU 
VYUŽITELNÝCH ČÁSTÍ 



 

  

ODPOČINKOVÉ MÍSTO 

V LIPKÁCH 

UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE 

PŘI CYKLOSTEZCE 

LIPKY 

Vybudování nového dětského 

hřiště při inline stezce 

v Lipkách. Vhodné využití 

nefunkční studny, vodní prvek 

+ další dětské prvky. Součástí 

jsou i lavicové sety. 

Náklady: 0,28 mil. Kč 

Dotace:    KV 

 

 

Doplnění mobiliáře podíl cyklo  

a inline stezky v Lipkách  

a kolem rybníka Nadýmák.  

Jde o lavičky, kolostavy,  

odpadkové koše  

na tříděný odpad. 

 

Náklady:  0,25 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 



 

 

  

UMÍSTĚNÍ UKAZATELŮ 

RYCHLOSTI 

OPRAVA KD 
STUDNICE 
(OKNA + FASÁDA) 

Umístění ukazatele rychlosti 

v ul. Dačická, Horno-

myslovská a místní části 

Studnice. 

Náklady: 0,15 mil. Kč 

 

Výměna oken a oprava fasády  

kulturního domu ve Studnicích. 

 

Náklady:  0,37 mil. Kč 

Dotace:     KV 

 



 

  

OBNOVA KŘÍŽOVÉ 
CESTY - ZASTAVENÍ 

V UL. BATELOVSKÁ  

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ 
PODÉL STEZKY 

NA DLÁŽKÁCH 

Pokračování v obnově 

zastavení křížové cesty. 

 

Náklady:  0,15 mil. Kč 

Dotace:     MKČR 

 

Osazení nových sloupů veřejného 

osvětlení podél stezky kolem 

Staroměstského rybníka. 
 

Náklady: 0,3 mil. Kč 

 



 

  

PODPORA  
TIC TELČ 

PREZENTACE 
PAMÁTKY UNESCO 

TELČ 

Podpora TIC v Kraji 

Vysočina - dotisk 

základních letáků v pěti 

jazykových mutacích,  

mapa města Telče. 
 

Náklady: 63 tis. Kč 

Dotace:     KV 

 

Prezentace památky UNESCO Telč  
– „Telč Město UNESCO“ - zařazení  
města Telče do vysílání Hitrádio 
Vysočina, Marketingová kampaň  
na území hlavního města Prahy, 
Prezentace v turistickém  
Magazínu Vysočina 2020, 
brožura „Telč – Město  
UNESCO“. 
 
 
Náklady: 0,3mil. Kč 

Dotace:    KV 

 



 

 

  

FRANCOUZSKO-ČESKÁ 

HUDEBNÍ 
AKADEMIE 

HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
ZACHARIÁŠE Z HRADCE A KATEŘINY 
Z VALDŠTEJNA 2019  

aneb OD POČÁTKU 
K ROZKVĚTU TELČE 

Náklady: 1,4 mil. Kč 

Dotace:     MK, KV, Lesy ČR 

     Nadace Martinů 

     Buffet Crampon 
 

920 let od založení Telče  

a výstava k 10. výročí 

Dolnorakouské zemské 

výstavy. 

 

Náklady: 0,391 mil. Kč 

Dotace:    Interreg 

 



 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

prosinec 2019 


