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ÚVOD 

Fond projektů je strategický rozvojový dokument města Telče. Jeho cílem je sumarizovat 
rozvojové aktivity města Telče, které mají společný cíl - zvýšit kvalitu života ve městě. Aktivity 
a záměry uvedené v předloženém dokumentu směřují do všech oblastí života v Telči. Tedy 
jde o aktivity týkající se zkvalitnění občanské infrastruktury, školství, volnočasových aktivit, 
sportu, kultury, životního prostředí, dopravy, inženýrských sítí, turistické infrastruktury, 
podnikatelské infrastruktury aj.   

Fond projektů se skládá z několika dílčích částí.  Jednak v úvodu sumarizuje projekty 
realizované v předcházejícím kalendářním roce. Jde o souhrn investičních i neinvestičních 
akcí, které realizovalo město Telč, případně město Telč se na realizaci podílelo partnersky či 
finanční spoluúčastí.  

V další části dokumentu jsou podrobněji uvedeny záměry města, které jsou stavebně 
zahájeny a budou dále realizovány v následujících letech či akce, které jsou před zahájením. 
Jde o akce, kde je zajištěno financování z dotačních zdrojů či akce, kde financování je 
zakomponováno v návrhu rozpočtu města Telče na příslušný kalendářní rok. 

V části C dokument definuje záměry a aktivity města, které jsou připravovány či se 
předpokládá jejich příprava do dotačních programů ČR a EU. Jde o souhrn akcí, které jsou 
více či méně projektově připraveny či řešeny a kde je reálná možnost ucházet se o dotaci 
z různých dotačních programů.  

V části D jsou zakomponovány záměry města, kde se předpokládá pokračování nebo 
zahájení projektové přípravy. Jde o různé studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení či dokumentace pro provedení stavby.  Pokud se město chce úspěšně 
zapojovat do dotačních výzev ČR i EU je projektová příprava stěžejní. V části D2 je pak 
uveden souhrn řady rozvojových záměrů a aktivit, které město Telč vnímá jako důležité, 
nicméně zatím nejsou na tyto záměry alokovány finanční prostředky či jde o záměry, kde 
nejsou např. dořešeny majetkové vztahy apod. Tedy jde o záměry, které město Telč vnímá 
jako důležité a pokud nastane situace, že je např. vyhlášen vhodný dotační titul či dojde 
k posunu v majetkových otázkách apod. jsou připraveny kompetentní odbory MěÚ Telč tyto 
záměry aktivně více připravovat.  

Fond projektů lze definovat jako střednědobý strategický rozvojový dokument města Telče. 
Záměry a aktivity uvedené v dokumentu jsou plánovány v horizontu 1-3let. Jde jak o aktivity 
realizované v následujícím kalendářním roce, tak i záměry, kde je řešena příprava či podání 
žádosti o dotaci.  Předložený Fond projektů 2023 respektuje výhled pro období tedy cca 3 let 
Z tohoto důvodu lze platnost předloženého strategického rozvojového dokumentu definovat 
pro období 2023 – 2025. Fond projektů je každoročně zastupitelstvem města vyhodnocován, 
aktualizován a schvalován na další období. 
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A. SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2022 

 

• Dokončení rekonstrukce radnice 

• Obnova areálu bývalého domova pro seniory 

• Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa 

• Rekonstrukce ul. Svatoanenská  

• Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského, vč. vybavení prostor 

• Cyklostezka Telč – Volevčice  

• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul. Batelovská 

• Realizace části vodovodní sítě pro II. etapu lokality Dačická  

• Výstavba vodovodu v ul. Hradecká u bytových domů 

• Nové veřejné osvětlení v ulicích ulice Na Sádkách a Slavatovská  

• Obnova fasády objektu radnice 

• Dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý, vyznačení stezky do Řásné 

• Vybudování zálivu v ul. Jihlavská 

• Rekonstrukce části prostranství v areálu u MŠ Komenského 

• Obnova víceúčelového hřiště ul. Nerudova  

• Výměna tepelných čerpadel, obnova kotelny MŠ Komenského 

• Bránou do města UNESCO, Telč 1992 – 2022 

• Modernizace TIC Telč 

• Music Academy Telč 2022 
 

 
 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2022 – „Akce města Telče 

v roce 2022“ 
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B. AKCE V REALIZACI NEBO PŘIPRAVENÉ K REALIZACI V ROCE 2023 

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

 

• Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka – I. etapa 
Komplexní revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka (povrchy, zeleň, veřejné osvětlení), 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vybudování nové dešťové kanalizace. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo 
Předpokládané náklady: 30 250 tis. Kč (I. etapa) 
Dotace:    SFPI 
 

• Revitalizace sportovního areálu v ulici Tyršova 
Obnova sportovního areálu, tribuny, běžecký ovál, vybudování víceúčelového hřiště, 
zavlažování fotbalového hřiště, retenční nádrž. Spolupráce s TJ Sokol Telč (investor TJ 
Sokol Telč). 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo 
Předpokládané náklady: 17 599 tis. Kč, podíl města 5 278 tis. Kč 
Dotace:    NSA 
 

• Cyklostezka Volevčice - Studnice 
Vybudování cyklostezky Volevčice - Studnice. Pokračování budované cyklostezky Telč – 
Volevčice. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na místě upravena frézou, 
doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – 
150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití vápencového kameniva).  
Stav:   Poskytnutá dotace, probíhá zpracování dokumentace pro 

provedení stavby 
Předpokládané náklady: 7200 tis. Kč 
Dotace:   SFDI 
 

• Vybudování výtahu MěÚ Na Sádkách 
Vybudování výtahu u budovy Městského úřadu Na Sádkách. Výtah propojí bezbariérově 
všechna podlaží budovy.  
Stav:     Uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady:  2 589 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Obnova tělocvičny u ZŠ Hradecká 
Řešení akustiky tělocvičny, obložení stěn tělocvičny (v současné době nalepený zátěžový 
koberec – nevyhovující), opravy šaten a sociálních zařízení u tělocvičny, lokální oprava 
palubovky, rekonstrukce vnitřních rozvodů. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Cena:     5 200 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
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• Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách 
Jde o rekonstrukci místní komunikace od ul. Slavatovská ve směru k městskému úřadu a 
dále k rodinným domům.  Půjde o celoplošnou opravu povrchu (frézování stávajícího asfaltu, 
doplnění obrub, nový asfalt). 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady:  3 600 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
 

• Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn 
Formou přístavby k objektu okálu u rybníka Roštejn vybudování kvalitního zázemí pro 
návštěvníky areálu – sociální zařízení. Součástí projektu je rovněž vybudování nové 
domovní čistírny odpadních vod (napojení rovněž budovy okálu). Součástí projektu je rovněž 
povinný marketing (povinný z dotace) – vytvoření a tisk propagačních materiálů. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady: 3 700 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
 

• Obnova hráze rybníka Smrk 
Z důvodu narušení hráze při podzimním výlovu je nyní rybník vypuštěn. Rybník je pod 
kontrolou technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem (TBD). TBD po prohlídce 
poškození hráze zásadně doporučil nenapouštět rybník do doby než dojde ke komplexní 
opravě hráze v místě poruchy. Město Telč má připravený projekt na celkovou obnovu 
rybníka. Z důvodu havárie bude v roce 2023 realizována část ze zpracovaného projektu, 
konkrétně stavební objekt SO 08 sdružený VH objekt. 
Stav:     Probíhá veřejná zakázka 
Předpokládané náklady:  7 990 tis. Kč 
Dotace:   MZe (bude žádáno v případě vyhlášení dotačního programu) 
 

• Rekonstrukce dvou bytů v ul. Slavatovská 
Komplexní rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatovská. Rekonstrukcí 
vzniknou dva byty o velikosti 2xKK.  
Stav:     Uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady: 2 700 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Auto pro SDH Telč 
Město Telč obdrželo dotaci na nové auto pro SDH Telč, konkrétně půjde o Ford Transit 
Kombi L3H2 350 Trend 2.0 TDCi 125 kW. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena kupní smlouva 
Předpokládané náklady:  1 213 tis. Kč  
Dotace:    GŘ MV, Kraj Vysočina 
  

• Obnova střechy Kaple sv. Karla Boromejského 
Obnova/výměna střešní krytiny kaple.  
Stav:     Poskytnutá dotace, probíhá veřejná zakázka 
Předpokládané náklady:  700 tis. Kč 
Dotace:    Kraj Vysočina 
  

• Rekonstrukce sociálního zařízení – poliklinika, prostory Sdílení  
Rekonstrukce zázemí a sociálního zařízení v prostorách, které nyní využívá společnost 
Sdílení o.p.s. 
Stav:     Zpracovaný záměr 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Dotace:    - 
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• ČOV Telč - ochrana provozní budovy před bleskem 
Realizováno v rámci plánu investic SVAK. Akce vyvolána provozovatelem ČOV – VAS a.s. 
jako jedna z dalších důležitých aktivit v rámci modernizace budovy a technologie ČOV Telč. 
Stav:     Akce připravena k realizaci 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Dotace:    - 
 
 

• Oprava – Oranžové hřiště 
Oprava víceúčelového hřiště u zimního hřiště. Konkrétně jde o opravu povrchu hřiště (nyní 
znatelné nerovnosti) a dále doplnění oplocení ve směru k zahradám. 
Stav:     Akce připravena k realizaci  
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Dotace:   Kraj Vysočina (bude žádáno v případě vyhlášení dotačního 

programu) 
 
 

• Oprava plotu hřbitov Lipky – I etapa 
Oprava plotu u hřbitova v Lipkách. Jde o I. etapu, část plotu – západní strana + vybudování 
nových parkovacích míst v návaznosti na úpravu oplocení.  
Stav:     Akce připravena k realizaci.  
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč  
Dotace:   - 
  

• Roštejn - úprava hráze u pláže 
Úprava hráze u pláže rybníka Roštejn. Dojde ze strany pláže k doplnění betonové zídky, 
překryté kamennou dlažbou, vč. opravy schodů do rybníka. Jde o opatření, které zkvalitní 
přístup do rybníka z pláže, zároveň dojde k zamezení vymílání břehů. 
Stav:     Připraveno k realizaci 
Předpokládané náklady:  450 tis. Kč  
Dotace:   - 
 

• Oprava technického zařízení Staroměstského rybníka 
Oprava česel Staroměstského rybníka. 
Stav:     Připraveno k realizaci po vypuštění rybníka 
Předpokládané náklady: 250 tis. Kč  
Dotace:   - 
  

• Přístupový chodník k výtahu MěÚ Na Sádkách 
Vybudování přístupového chodníku k výtahu u budovy Městského úřadu Na Sádkách.  
Stav:     Probíhá zpracování projektové dokumentace. 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Obnova a oživení lokality Romantika a Oslednice 
Pokračující práce řešící obnovu a oživení lokality Romantika a Oslednice.  
Stav:     Probíhá postupná obnova dle návrhu komise ŽP 
Předpokládané náklady:  160 tis. Kč (náklady v roce 2023) 
Dotace:    - 
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• Dodávka a instalace přístupového systému MŠ Komenského 
Dodávka a instalace přístupového systému MŠ Komenského. V roce 2022 došlo k realizaci 
rozvodů, zatrubkování pro budoucí umístění sytému, který bude monitorovat a řešit přístup 
do objektu MŠ Komenského. V roce 2023 se předpokládá dokončení rozvodů a osazení 
koncových prvků systému. 
Stav:     Akce připravena k realizaci  
Předpokládané náklady:  210 tis. Kč  
Dotace:   - 

 

C. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY (PODANÁ/PŘIPRAVOVANÁ ŽÁDOST DOTACI) 

C1. Připravovaná žádost o dotaci 

 

• Odborné učebny ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká 
Příprava žádosti řešící zkvalitnění vybavení stávajících odborných učeben – odborné 
pomůcky, nábytek, IT vybavení. 
Stav:     Projekt připraven k podání do IROP  
Předpokládané náklady: 9 500 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP 
 

• Modernizace zařízení kuchyně ZŠ Masarykova 
Modernizace vnitřního vybavení kuchyně ZŠ Masarykova. Využití dotačních programů na 
řešení úspor energií -  výměna nyní již zastaralého vybavení kuchyně.  
Stav:     Probíhá zpracování energetického posouzení, příprava žádosti 
Předpokládané náklady:  6 800 tis. Kč 
Možná dotace:   OPŽP 
 

• Rekonstrukce prostor hlavní budovy ZŠ Masarykova 
Rekonstrukci a dispoziční řešení prostor ve staré budově ZŠ, které doposud neprošly 
modernizací. Tedy jde o přízemí a I. NP (vyjma sociálek, které jsou rekonstruovány). 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  18 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 

• Rekonstrukce kotelny v hlavní budově ZŠ Hradecká 
Komplexní rekonstrukce kotelny v hlavní budově ZŠ Hradecká. Kotelna je již za hranicí 
životnosti a její stav je nevyhovující. Rekonstrukce kotelny bude probíhat ve spolupráci se 
společností Jihlavské kotelny s.r.o. ve stejném režimu jako byly rekonstruovány kotelny pro 
polikliniku a ZŠ Masarykova. Tedy veškeré investice zajistí společnost Jihlavské kotelny 
s.r.o. s tím, že město bude následně investici splácet v dodávce tepla.  
Stav:     Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:   Financování Jihlavské kotelny s.r.o. 
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• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsíčka 
V případě, že dojde k dořešení majetkoprávních záležitostí dojde k podání žádosti na 
realizaci cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsíčka. Realizace stezky v přírodním povrchu – 
zemina na místě upravena frézou, doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití 
vápencového kameniva).  
Stav:     Zpracována dokumentace pro SP, řeší se majetkové záležitosti  
Předpokládané náklady: 15 000 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP, SFDI 
 

• Cyklostezka Telč – Radkov 
V případě, že dojde k dořešení majetkoprávních záležitostí dojde k podání žádosti na 
realizaci cyklostezky Telč – Radkov. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na 
místě upravena frézou, doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití 
vápencového kameniva).  
Stav:     Zpracována dokumentace pro SP, řeší se majetkové záležitosti  
Předpokládané náklady: 15 000 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP, SFDI 
 

• Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ Na Sádkách 
Stavební úpravy stávajících WC v 1NP a 2NP zahrnují vybudování WC pro imobilní, WC 
muži s 1 kabinou, 2 pisoáry a WC ženy se dvěma kabinkami.  
Stav:  Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby 
Předpokládané náklady:  1 900 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Obnova rybníka Smrk 
Obnova rybníka – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP.  
Z důvodu havárie bude v roce 2023 řešena výstavba nového sdruženého objektu. Snahou 
bude získat v případě vyhlášení vhodného dotačního programu dotaci jak na tento sdružený 
objekt, tak na celkovou rekonstrukci rybníka. 
Stav:     Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele sdruženého objektu. 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MZe, MŽP 
 

• Obnova rybníků Polívkův, Vlček 
Obnova rybníků – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP.  
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MZe, MŽP 
 

• Vybudování chodníku v ul. Dačická kolem stávající zástavby 
Vybudování chodníku od okružní křižovatky v ulici Dačická, kolem stávajících rodinných 
domů.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady: 2 500 tis. Kč  
Možná dotace:  SFDI 
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• Revitalizace parkové plochy okolí MěÚ Na Sádkách – Telč 
Revitalizace plochy při zadním vstupu na MěÚ Sádky – plocha zeleně, dětské hřiště, 
odpočinková plocha.  
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  4 100 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 

• Celoplošná oprava komunikace Studnice – Doupě 
Celoplošná oprava komunikace – nový asfaltový povrch na stávající (nyní šotolina, recyklát). 
Návaznost na nově opravenou komunikaci v obci Doupě a rovněž na realizované 
cyklostezky (Telč – Studnice), dokončení propojení rybníka Roštejn s hradem Roštejn, 
návaznost na nadregionální cyklotrasu č. 16 (svedení cyklistů z dopravní komunikace Doupě 
– Vanůvek - Telč), možná i budoucí alternativa propojení Telč – Třešť (Telč – Volvečice – 
Studnice – Doupě – Růžená – Čenkov – Třešť).   
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady: 2 500 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
  

• Oprava opěrné kamenné zdi - Studnice 
Oprava opěrné kamenné zdi ve Studnicích - vyčištění a nové zaspárování. 
Stav:     Stavba nevyžaduje povolení     
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
  

• Zkvalitnění veřejné turistické infrastruktury v Telči 
V návaznosti na novou výzvu IROP příprava projektu, který bude zahrnovat souhrn aktivit, 
které zkvalitní veřejnou turistickou infrastrukturu v Telči. V době zpracování Fondu projektů 
nejsou známy detailnější podmínky a přesněji podporované aktivity, nicméně nabízí se řešit 
projekt zahrnující např.: záchytná parkoviště pro turisty (bývalý zimní stadion), lokalita 
Oslednice a Romantika (místa pro odpočinek), doprovodný mobiliář aj. 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace revitalizace bývalého ZS – 

část parkoviště a park. 
Předpokládané náklady:  nelze nyní přesněji stanovit (záleží na zaměření a aktivitách)  
Možná dotace:   IROP 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu, vč. obnovy a využití objektu 
konírny 

Revitalizace ploch, řešení parkové úpravy, prostor pro kulturní a volnočasové aktivity. Využití 
a zakomponování objektu bývalé konírny do celkové revitalizace území 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace revitalizace bývalého ZS – 

část parkoviště a park, zadání pro PD rekonstrukce konírny 
Předpokládané náklady:  nelze nyní přesněji stanovit (záleží na zaměření a aktivitách)  
Možná dotace:   IROP, SFPI (revitalizace brownfields) 
 

• Dokončení obnovy bývalého DpS 
Jedná se o dokončení oprav – repase/výměna vstupních vrat, oprava fasády, dokončení 
odvlhčení, případně obnova sklepních prostor. 
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR (program Regenerace) 
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• Obnova střechy objektu holubníku 
Obnova, přeložení střešní krytiny památkového objektu holubníku v areálu Panského dvora 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
  

• Další etapa obnovy ohradní zdi  
Další etapa obnovy ohradní památkové zdi Panského dvora. 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
 

• Výklenková poklona v ulici Hradecká  
Obnova božích muk v ulici Hradecká. 
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  150 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
  

• Inženýrské sítě v lokalitě Dačická – II. etapa 
Dokončení zasíťování parcel v lokalitě Dačická (kanalizace, vodovod, povrchy). 
Stav:   Pobíhá dopracování PD pro provedení stavby, vydáno stavební 

povolení 
Předpokládané náklady:  18 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
   

• Music Academy Telč 2023 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 1.400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Město Telč 
  

• Fond Vysočiny - Bavíme se na Vysočině 2023 
Stav:    V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – Bavíme se na Vysočině 2023 
 

• Fond Vysočiny - UNESCO 2023 - Prezentace památky UNESCO Telč 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – UNESCO 2023 
 

• Fond Vysočiny - Turistická informační centra 2023 - Zkvalitnění a rozšíření služeb 
TIC Telč v oblasti cestovního ruchu 

Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 150 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina - TIC 2023 
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• Podpora regionálních kulturních tradic – 100 let od narození Jana Křena 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury - Podpora regionálních kulturních tradic 
 
 

• Výměna veřejného osvětlení podél hlavních silnic – úsporná opatření 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti, výměna cca 150 
svítidel (sodíková za LED) 
Předpokládané náklady: 2 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Plán financování obnovy 
 

D. NÁVRHY PRO ZAHÁJENÍ REALIZACE/PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY 

D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2023, případně bude řešeno v návaznosti na zůstatek 
2022 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, chodníků a VO  v ul. Radkovská (DPS) 
V návaznosti na akci Kraje Vysočina řešící rekonstrukci komunikace v ul. Radkovská je 
nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Rovněž dochází ke 
zpracování projektové dokumentace řešící vybudování chodníku a veřejného osvětlení 
v ulici. Jde o dopracování dokumentace pro provedení stavby. 
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hornomyslovská a 
Kostelnomyslovská (SP) 

V návaznosti na připravovanou rekonstrukci ulice Hornomyslovská (investice Kraj Vysočina) 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 
Hornomyslovská a navazující ulici Kostelnomyslovská.   
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (SP) 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení 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: 300 tis. Kč  
  

• Inženýrské sítě v lokalitě Dačická – II. etapa (DPS) 
Dokončení dokumentace pro provedení stavby II. etapy výstavby IS v lokalitě Dačická - 
řešení komunikací, chodníků, VO, plynu a zeleně.  
Cena: 150 tis. Kč 
 

 

• Modernizace ZŠ Hradecká 
Zpracování dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci II. NP hlavní budovy a 
šaten ZŠ Hradecká. Jde o prostory, které doposud neprošly modernizací. 
Cena: 350 tis. Kč 
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• Regulační plán Hradecká 
Zpracování regulačního plánu pro lokalitu Hradecká 
Cena: 250 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: 300 tis. Kč 
  

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – park (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící parkové úpravy, prostor pro kulturní 
a volnočasové aktivity.  
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – parkoviště (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící vybudování parkoviště. 
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – objekt bývalých koníren (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící rekonstrukci objektu konírny a její 
propojení s revitalizovaným areálem/prostranstvím bývalého zimního stadionu 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Revitalizace sídliště Radkovská (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště Radkovská.  
Cena: 600 tis. Kč 
  

• Projekty rozvoje cyklostezek  

• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov, Telč - Mrákotín 
V návaznosti na zpracovanou studii rozvoje cyklostezek mikroregionu Telčsko zahájit či 
dokončit projektovou přípravu úseku cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov 
(dopracování), Telč – Mrákotín, Telč – úsek kolem I/23 od Lipek k „Lamešově vile“ (zahájení 
projektové přípravy). Dopracování dokumentace pro provedení stavby cyklo Volevčice – 
Studnice. 
Cena: 500 tis. Kč 
  

• Řešení využití zahrad u zimního stadionu - volejbal a beach (DSP) 
Na základě zpracované studie zpracování projektu pro stavební povolení řešící umístění 
dvou volejbalových hřišť a jednoho beach hřiště do prostor zahrad za zimním stadionem. 
Cena: 370 tis. Kč 
   

• Řešení využití zahrad u zimního stadionu -  parkoviště, dopravní hřiště, řešení 
vjezdu (DSP) 

Na základě zpracované studie zpracování projektu pro stavební povolení řešící umístění 
parkoviště, dětského dopravního hřiště, řešení vjezdu do areálu od ul. Masarykova 
(přestavba domu č.p. 161).  
Cena: 500 tis. Kč 
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• Revitalizace a využití sportoviště v ulici Batelovská (studie) 
V návaznosti na zpracovávanou studii využití zahrad za zimním stadionem v ulici Tyršova, 
zpracování studie rozvoje sportovního areálu v ul. Batelovská. Půjde jak o obnovu stávající 
sportovní infrastruktury, tak i vybudování nové (tenisové kurty). 
Cena: 200 tis. Kč 
  

• Obnova objektu č.p. 70 a 71 – I. a II. etapa (DSP) 
Zpracování projektu pro stavební povolení řešící obnovu a propojení objektů č.p. 70 a 71 pro 
potřeby knihovny a Základní umělecké školy. Součástí II. etapy je rovněž vybudování nového 
kulturního sálu. 
Cena: 800 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: 350 tis. Kč 
  

• Skatepark v prostoru bývalého autobusového nádraží (studie + DSP) 
Zpracování projektové dokumentace řešící umístění skateparku do plochy bývalého 
autobusového nádraží.  
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Modernizace ZŠ Masarykova (DSP) 
Zpracování dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci I. a II. NP hlavní budovy 
ZŠ Masarykova. Jde o prostory, které doposud neprošly modernizací. 
Cena: 620 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce lávky a přemostění Ulického rybníka v ul. Na Hrázi (DPS) 
Dle vypracovaného pasportu mostů a lávek v Telči vykazuje největší závady lávka a 
přemostění u Ulického rybníka.  Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci lávky a 
přemostění. 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Projekty - fotovoltaika na budovy města - I. etapa 
Komplexní příprava projektů (energetické posouzení, technická dokumentace, podání 
žádostí) řešící umístění fotovoltaických panelů na střechy budov v majetku města. Konkrétně 
budovy: ZŠ Masarykova, MŠ Nerudova a Komenského, hala Hradecká, poliklinika, MěÚ Na 
Sádkách. 
Cena: 700 tis. Kč 
 

• Energetický audit města - I. etapa 
Dle zákona č. 3/2020 Sb. má obec, jejíž průměrná roční spotřeba přesahuje dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky 500 MWh, povinnost mít zpracovaný energetický audit. Jedná se o 
audit veškerého energetického hospodářství – to znamená všech budov, provozů, vozů, 
veřejné osvětlení a dalších objektů ve vlastnictví obce čerpající energii.  
Cena: 300 tis. Kč 
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• Obnova koryta toku mezi Ulickým a Staroměstským rybníkem (studie, DPS) 
Řešení opravy koryta propojující Ulický a Staroměstský rybník. Dojde k opravě koryta – 
opevnění břehů kamenem, zakomponování úpravy do celkového charakteru území – dětské 
hřiště, prostor pro volnočasové aktivity. 
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Pasport rybníka, prověření hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení, 
vč. možného vybudování lávky - biologický rybník v lokalitě Romantika (studie, 
pasport) 

Pasportizace rybníka, vč. prověření technického stavu bezpečnostního přepadu biologického 
rybníka v lokalitě Romantika. Projekt bude řešit obnovu technického zařízení rybníka, vč. 
řešení prostupu hráz, lávka) před současný bezpečnostní přeliv (možnost zaokruhování 
pěších tras v lokalitě Romantika)  
Cena: 250 tis. Kč 
 
 

• Modernizace kuchyně MŠ Komenského a Nerudova 
Stavební úprava a modernizace vybavení kuchyně MŠ Komenského a MŠ Nerudova.  
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce bytového domu Furchova, rozšíření (studie) 
Studie řešící rekonstrukci a rozšíření bytového domu v ul. Furchova. 
Cena: 150 tis. Kč 
 
 
 

D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2023 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
- Rekonstrukce kotelny v bytovém době č.p. 626 U Háje 
- Zateplení bytového domu č.p. 626 U Háje 
- Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – II. etapa  
- Dokončení výstavby kanalizace pro lokalitu Hradecká – bytové domy 
- Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě na sídlišti U Štěpnického rybníka 

– II. etapa 
- Výstavba inženýrských sítí pro lokalitu „Za tiskárnou“ 
- Revitalizace prostoru u ČOV – areál SDH Telč 
- Rekonstrukce plochy u trafostanice parkoviště, parkoviště u polikliniky 
- Sanace sklepního zdiva kaple sv. Karla Boromejského, obnova fasády 
- Rekonstrukce komunikací a chodníků 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 komunikací ve Studnicích 
- Rekonstrukce komunikace k ranči 
- Oprava komunikace ul. Radkovská, přístupová komunikace k č.p. 204 a 205 

a k průmyslové zóně 
- Obměna a doplnění stojanů na kola po městě 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Rozšíření parkovací plochy v ul. Beringerova (u bývalých uhelných skladů) 
- Cesta podél Svatojánského potoka 
- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
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- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Komenského 
- Rekonstrukce vodovodu na nám. Zachariáše z Hradce 
- Vyznačení okruhů pro rekreační běžce 
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
- 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 
- Zmapování infrastruktury veřejných WC ve městě 
- Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni Lipky 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Rekonstrukce komunikací a ploch v areálu MŠ Komenského  
- Propojení inline stezky a komunikace k ranči 
- Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží 
- Obnova střechy polikliniky 
- 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 plochy – bývalé hřiště ul. Hornomyslovská 
- Vybudování sociálního zařízení v areálu zahrady ZŠ Hradecká  
- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova 
- Dokončení osvětlení v ulici Slavatovská 
- Doplnění opony s osvětlením  -  divadelní sál ZŠ Masarykova 
- Cyklostezka Hradecká – Slavatovská  - osvětlení 
- Osvětlení cesty kolem záchranné stanice 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Husi, Jana Žižky, Beringerova 
- Rekonstrukce ulice Těšíkova 
- Umístění ukazatelů rychlosti v ulici Třebíčská a Hradecká 
- Vybudování skladové haly, zázemí pro uskladnění mobiliáře města 
- Výměna zastaralých dětských prvků na dětských hřištích 
- Oprava střechy na stodole ve Studnicích 
- Rekonstrukce prostor místního osadního výboru Studnice  
- Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka, obnova povrchu stezky 
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury, informačních a 

komunikačních systémů MěÚ Telč 
- Studie volnočasových aktivit - pěší stezky vč. naučných (značení, mapy, 

informační tabule, propojení, prověření stávajících) 
- Zpracování zpřesňující studie výstavby bytového domu v ul. Svatojánská 
- Realizace aktivit v návaznosti na bytovou koncepci města 
- Rekonstrukce ulice Za Stínadly 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Za stínadly, propojení s ul. 

Slavíčkova 
- Hloubková „mokrá“ údržba víceúčelového hřiště v ul. Radkovská 

 

PŘÍLOHY:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2022 – „Akce města 
Telče v roce 2022“ 

2. Návrhy na úprava zeleně v Telči – návrhy komise ŽP, vč. řešení obnovy 
lokality Oslednice a Romantika 

 



 

  

INVESTICE 

MĚSTA 
TELČE 

2022 



 

  OBSAH: 

Dokončení rekonstrukce radnice 

Obnova areálu bývalého domova pro seniory 

Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa 

Rekonstrukce ulice Svatoanenská 

Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského, vč. vybavení prostor 

Cyklostezka Telč – Volevčice  

Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ulici Batelovská 

Realizace části vodovodní sítě pro II. etapu lokality Dačická 

Výměna tepelných čerpadel, obnova kotelny MŠ Komenského  

Obnova fasády objektu radnice 

Obnova fasády a oken východního křídla bývalého domova pro seniory 

Dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý 

Vybudování zálivu v ulici Jihlavská 

Rekonstrukce části prostranství v areálu u MŠ Komenského 

Modernizace TIC Telč 

Bránou do města UNESCO, Telč 1992–2022 

Music Academy Telč 2022 

Výstavba vodovodu v ulici Hradecká u bytových domů 

Nové veřejné osvětlení v ulicích na Sádkách a Slavatovská 

Obnova víceúčelového hřiště v ulici Nerudova 

Přístřešek pro kontejnery ve Studnicích 



 

 

 

DOKONČENÍ  
REKONSTRUKCE 

OBNOVA AREÁLU  
BÝVALÉHO DOMOVA 

PRO SENIORY 

Dokončení obnovy I. a II. NP 

radnice, vč. dvorního objektu 

(šatlavy), zahrady a zadního 

objektu (stodoly). V rekon- 

struovaných prostorách byl 

umístěn nový nábytek. 

 
Náklady: 6 mil. Kč (náklady 2022) 
    akce realizována 2020-2022 

Dotace:    IROP 

 

Dokončení obnovy části prostor  
bývalého objektu domova důchodců  
v ul. Špitální. Vytvoření prostor pro  
expozici Muzea Vysočiny, prostory  
pro vernisáže, společenské  
akce, obnova dvora, obnova  
jižního křídla – ubytování,  
prostory pro spolky. 
 

Náklady: 7 mil. Kč (náklady 2022) 
    akce realizována 2021-2022 

Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 

 

RADNICE 



 

 

  

VYBUDOVÁNÍ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V LOK. DAČICKÁ  

– I. ETAPA 

REKONSTRUKCE 
ULICE 

SVATOANENSKÁ 

Dokončení zasíťování parcel 

v lokalitě Dačická – I. etapa. 

Celkově dokončeny inženýr- 

ské sítě, vč. komunikací pro 

30 nových parcel.  

Náklady: 16,5 mil. Kč 

Dotace:    MMR 

 

Rekonstrukce parkoviště, chodníků, 

prostoru u Horní brány náměstí, vč. 

umístění nového veřejného osvětlení  

a obnovy zeleně v ulici. 

 

Náklady: 17,5 mil. Kč 

Dotace:    SFDI 

 



 

  

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
A MODERNIZACE  

MŠ KOMENSKÉHO 
VČ. VYBAVENÍ PROSTOR 

CYKLOSTEZKA  
TELČ – VOLEVČICE 
 

Rekonstrukce tří tříd MŠ,  

vč. rekonstrukce suterénu  

školky. Rovněž bylo pořízeno 

nové vybavení v rekonstruo- 

vaných prostorách. 

 
Náklady: 11 mil. Kč 

Dotace:   MMR 

 

Vybudováni cyklostezky od rybníka 

Roštejn do Volevčic v délce cca 1,5 km. 

Cyklostezka v přírodním povrchu. 

 

Náklady:  5,5 mil. Kč 

Dotace:     SFDI 

 



 

 

  

PODCHOD/PODJEZD   
PRO PĚŠÍ A CYKLO 

V UL. BATELOVSKÁ 

REALIZACE  
ČÁSTI VODOVODNÍ SÍTĚ  
PRO II. ETAPU LOKALITY  

DAČICKÁ 

Vybudování podjezdu – lávky 

pod mostem v ul. Batelovská 

propojující cyklostezku Lipky 

s cyklostezkou vedoucí po 

hrázi rybníka Roštejn. 

 

Náklady:  5,7 mil. Kč  

Dotace:     SFDI 

 

Dokončení přeložky vodovodního 

přivaděče v ul. Dačická, realizace 

vodovodních přípojek na připra- 

vované parcely pro II. etapu.  

 

Náklady:  2,3 mil. Kč 
 
Dotace:     SVaK 
 



 

 

  

VÝSTAVBA 

VODOVODU 
V UL. HRADECKÁ 

U BYTOVÝCH DOMŮ 

 

VÝMĚNA TEPELNÝCH 
ČERPADEL, OBNOVA 
KOTELNY  
MŠ KOMENSKÉHO 

Výstavba vodovodu u 

bytových domů v ul. 

Hradecká, vč. nových 

vodovodních přípojek. 

Náklady:  2 mil. Kč 

Dotace:    SVaK 

 

 

Komplexní obnova kotelny MŠ 

Komenského, vč.  výměny  

tepelných čerpadel. 

 

Náklady:  2 mil. Kč 

Dotace:     
 

 



 

 

  

NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ  

V UL. NA SÁDKÁCH  
A SLAVATOVSKÁ 

OBNOVA 
FASÁDY OBJEKTU 

RADNICE 

Výstavba nového veřejného 

osvětlení v ulici Na Sádkách 

a části ulice Slavatovská. 

Došlo k umístění nových 

kabelových rozvodů a sloupů 

veřejného osvětlení (dříve na 

sloupech EG.D). 

Náklady:  1,2 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

Obnova severní fasády objektu radnice  

– do náměstí, vč. obnovy klem- 

pířských prvků a oken. 

 

Náklady:  2,2 mil. Kč 

Dotace:    MK 
 

 



 

  

OBNOVA FASÁDY 
A OKEN VÝCHODNÍHO 

KŘÍDLA BÝVALÉHO 

DOMOVA PRO  
SENIORY  

Obnova fasády a oken 

východního křídla bývalého 

domova pro seniory. 

Náklady: 0,7 mil. Kč 

Dotace:   MK 

 

 

Nové dětské hřiště u rybníka Velký 

Pařezitý.  

Náklady:  0,25 mil. Kč 

Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 

 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
U RYBNÍKA VELKÝ 
PAŘEZITÝ 



 

  

VYBUDOVÁNÍ 
ZÁLIVU V UL. 

JIHLAVSKÁ 

REKONSTRUKCE 
ČÁSTI PROSTRANSTVÍ 
V AREÁLU U MŠ 
KOMENSKÉHO 

Vybudování parkovacího 

zálivu v ulici Jihlavská. 

Náklady: 0,25 mil. Kč 

Dotace:   - 

 

 

Další etapa obnovy chodníku v areálu 

školky.  

 

Náklady:  0,2 mil. Kč 

Dotace:     - 

 



 

 

 

OBNOVA 
VÍCEÚČELOVÉHO  

HŘIŠTĚ V ULICI 

NERUDOVA 

PŘÍSTŘEŠEK  
PRO KONTEJNERY  

VE STUDNICÍCH  

Renovace stávajícího 

povrchu víceúčelového hřiště 

v ul. Nerudova, vč. opravy a 

nátěru dřevěných mantinelů, 

doplnění vybavení hřiště. 

Náklady:  0,2 mil. Kč 

Dotace:     KV 

 

 

Vybudování nového přístřešku pro 

umístění kontejnerů na tříděný odpad 

v obci Studnice.  

 

Náklady:  0,26 mil. Kč 

Dotace:     KRAJ VYSOČINA 

 



 

 

MODERNIZACE  

TIC TELČ 

BRÁNOU DO MĚSTA 

UNESCO, 
TELČ 1992-2022 

- Základní leták o Telči 
- Informační mapa Telč a 

okolí 
 

Náklady:  91,3 tis. Kč 

Dotace:     Fond Vysočiny KV 

 

- Slavnostní koncert Jana Smigmatora  
na Historických slavnostech Zachariáše  
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

- Prezentace v turistickém magazínu  
Vysočina 2022–2023 

- Brožura „Telč – Historie města  
v datech 11. - 21. století“ 

- Propagační publikace Bránou do  
Města UNESCO – Telč 1992-2022 

- Prezentace v tisku 
- Set pohlednic k výstavě Míly Doleže- 

lové v Městské galerii Hasičský dům 
- Pamětní mince Telče vydaná u příležitosti  

30. výročí zapsání města Telče na Seznam 
UNESCO, limitovaná edice 
 

Náklady: 396,5 tis. Kč 

Dotace:   Fond Vysočiny KV 
 

 



 

 

 

28. ročník hudební akademie 

v Telči.  

Ve spolupráci s městem Telč 

organizuje Českofrancouzská 

akademie, o.p.s. 

MUSIC ACADEMY 

TELČ 2022 
 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

prosinec 2022 
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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: 
 
Priorita č. I = zařadit do rozpočtu města a realizovat 
Priorita č. II = zařadit do Fondu projektů a postupně realizovat 
Priorita č. III = zařadit do Fondu projektů, projekčně zpracovávat a dle možností realizovat 
 
PRIORITA I: 
 
MŠ Nerudova – revitalizovat školní zahradu a využít dotační titul „Přírodní zahrady“ (již realizována 1. 
etapa) 
 
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 …).  
 
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. (v roce 2022 zahájeny práce dle koncepce obnovy lokalit) 
 
Kruhový objezd na Dačické – na jaře 2019 byla na středu kruhového objezdu vysetá směs květnaté 
louky. Osetá část vypadá pěkně. Doporučujeme 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.) (bylo již realizována, bude nutná údržba a dosazování) 
 
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 Ing. 
Semotána, realizováno).  
 
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, sledovat zda bude vypsán dotační titul na „přírodní zahrady“.  
 
Nově připravované lokality - Pod Poštou, Dačická, sídliště Radkovská apod. – požadovat projektování 
s ohledem na hospodárné využívání dešťové vody (spádování terénu do zeleně a další...). 
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Památná alej Lipky a dubová alej od rybníka Roštejn – je třeba pravidelná a systematická péče (bránit 
poškozování kmenů, pravidelné a bezodkladné odstraňování výmladků, odborný a vyvážený řez větví 
tam, kde zasahují do cyklostezky apod.) 
 
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. (realizováno) 
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 
 
Atrium ZŠ Hradecká - věnovat pozornost školnímu dvoru ZŠ Hradecká (tráví zde čas děti v rámci školní 
družiny, děti čekající na kamarády, rodiče…), bylo by vhodné řešit prostor kolem vysazených lip 
(ochranný rošt, kamínky apod.) a umístit vhodný mobiliář pro zpříjemnění pobytu. 
 
PRIORITA III  
 
Nám. Hrdinů, Nám. Bratří Čapků – promyslet celkovou úpravu a pojetí, navrhnout a projednat změnu 
ve skladbě vysazených rostlin, keřů a stromů. 
 
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. V návaznosti na 
plánovanou rekonstrukci tratě. 
 
Oldřichovo nám. - intenzivnější seč kolem kapličky, jinak ponechat stávající intenzitu sečí. Instalovat 
zde mobiliář – např. kulatou lavičku kolem jednoho ze stromů. Dořešit keřovou výsadbu u silnice, 
sjednotit. 



Plán prací dle koncepce Obnova lokality Oslednice a Romantika

1. etapa - práce v roce 2022 - úprava okolí cest a základní mobiliář
Úsek Popis Činnost Investice/ Pozn.

Oslednice

A pravá strana Třešňovky (fialová) pročištění a vyžínání u pravého cestního okraje do hloubky cca 1m

B spodní cesta pod Oslednicemi (žlutá)

C

D

E

F u křížku prosvětlování a vyžínání kolem cesty a údržba odpočinkového místa

G

H

I cesta kolem Staroměstského rybníka

Romantika

J

K

L malý mostek na rozcestí nedaleko hráze rybzhotovení malého jednoduchého mostku přes potůček hotovo

M cesta podél trati (červená) sečení cesty a redukce křovin podél

N zhotovení lávky z městem zajištěného materiálu potřebný materiál

likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, 
odstranění výmladků u vzrostlých stromů, likvidace mrtvých bříz v blízkosti cesty (s 
ponecháním v terénu pro broukoviště příp. i položení po vrstevnici jako terénní překážka 
eroze)

Posezení s vyhlídkou 
(pokud vyjde projekt 
s žádostí o dotaci)

horní cesta kolem rozhledny, křížku až k 
rozcestí nahoře Třešňovky (červená)

pročištění okrajů cest a vyžínání, úprava křovin (zapojené ponechat, částečné odstranění v 
místě ohniště a 2 průhledů u rozhledny), likvidace mladého náletu, větví přesahujících do 
cesty,  odstranění výmladků u vzrostlých stromů

2x pikniková mola, 1x 
klouzačka zapuštěná 
v terénu (dle návrhu 
KŽP)

cesta od křižovatky s Třešňovkou k silnici 
(červená)

pročištění okrajů cest a vyžínání, pokácení cca 8 smrků v bezprostřední blízkosti nové cesty, 
které jsou poškozené mechanizací, odstranění větví i do výšky ("tunel"), likvidace mladého 
náletu, větví přesahujících do cesty,  odstranění výmladků u vzrostlých stromů

stará alej (od křížku nahoru směrem k 
Dyjici a dolů k propustku)

vyčištění a proklestění staré zarostlé aleje, obnova cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, 
likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty,  odstranění výmladků u vzrostlých 
stromů, příprava na propojení s pěšinou kolem silnice k židovskému hřbitovu

alej od silnice k židovskému hřbitovu 
(oranžová)

pročištění okrajů cesty a vyžínání, likvidace mladého náletu, větví přesahujících do cesty, 
odstranění výmladků u vzrostlých stromů, úprava křovin v bezprostřední blízkosti židovského 
hřbitova

posezení v blízkosti židovského hřbitova, 
prosečení pěšinky a loučky u cesty

pročištění místa a okolí pro posezení, nové prosečení pěšinky (rovnoběžná se spodní cestou 
kolem Staroměstského rybníka) - spojující posezení s cestou od propustku ke křížku, sečení 
malé loučky u svažitého konce cesty

posezení: stůl a 2 
lavičky (dle návrhu 
KŽP)

odstranění výmladků u vzrostlých stromů, čištění okrajů cest a vyžínání, likvidace mladého 
náletu, větví přesahujících do cesty, úprava křovin zejména u křížku a infopanelu na hrázi, 
otevřít porost zarůstající zajímavé skalky, redukce vegetace pro obnovení průhledů (např. na 
DPS, Kostel M.Boží a město)

cesta svažitým terénem od silnice k žid. 
hřbitovu až k rozdvojení nad ČOV (žlutá)

likvidace náletu, větví do cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, odstranění výmladků 
vzrostlých stromů, likvidace mrtvých kmenů v blízkosti cesty (s ponecháním v terénu pro 
broukoviště příp. i položení po vrstevnici jako terénní překážka eroze). 

navazující úsek cesty až ke hrázi rybníka 
vč. samotné hráze (žlutá a oranžová)

likvidace náletu, větví do cesty, pročištění okrajů cest a vyžínání, odstranění výmladků 
vzrostlých stromů, likvidace mrtvých kmenů v blízkosti cesty (s ponecháním v terénu pro 
broukoviště příp. i položení po vrstevnici jako terénní překážka eroze), odstraňování 
popadaných větví

lávka přes přepad/odtok z rybníka na konci 
hráze



*instalaci navrhujeme formou nehonorované brigády dobrovolníků

O navazující pěšinky za lávkou pročištění pěšin navazujících na Radkovskou (nutné pro průchodnost a zaokruhování)

2. etapa - práce v roce 2023 - úprava okolí cest a výsadba

Ve všech úsecích kromě L a N

- dosadba stromořadí a alejí

- 1x lavička v úseku D (cesta od křižovatky s Třešňovkou k silnici)

- realizace dalších opatření dle koncepce (bude upřesňováno)

3. etapa - práce od roku 2024 dále
- pokračující pravidelná a průběžná údržba
- pravidelná dosadba stromořadí a alejí
- realizace dalších opatření dle koncepce (bude upřesňováno)

 Aktualizovaný návrh dle Komise životního prostředí (od XI.21)

- práce obdobné jako v r. 2022 - pokračující pravidelná a průběžná údržba + detailnější 
provedení

- v úseku A Pravá strana Třešňovky (fialová): Obnova stromořadí - výsadba třešní na pravé 
straně

- dřevěný chodník v Romantice v úseku u viaduktu (pravidelně rozblácené místo) - kromě 
praktické funkce je to i estetický prvek, který přitáhne návštěvníky

Romantika - úsek od mostku pod tratí k 
černé skládce pod žid. hřbitovem

- po skončení plánované rekonstrukce tratě provést velké pročištění přístupu k mostku pod tratí a dále nahoru k 
černé skládce vč. její likvidace a důkladného vyčištění okolí + opatření prevence černé skládky (pod žid. hřbitovem)








