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Programbytové vÿstavbyve Svitavách - PROGRAMFUTU-
RUMvznikl vlétêroku1995. Odtédobyvyrostlacelánováobytná
çtvrƒnazvaná�NaVêjí‡i�, kdekromêsoukromÿchrodinnÿchdomû
adomûjinÿchinvestorûbylojiæ postavenocelkem219nájemních
bytû. Posledníz nich(dvê 14bytovésekcevobytnémblokunaulici
Na Vêjí‡i) byly dokonçenyletos vlétê.

Mêstojespolus bytovÿmdruæstveminvestoremvÿstavbytzv. mêst-
skÿchvil. První byla postavena vroce 1999 spolu s BD Domov,
letos vyrûstá druhá vila s rozpoçtovÿmi náklady 14,8 mil Kç
(3,2 mil. státní dotace, 7,2 mil. podíl druæstva, 4,4 mil. úvêr mês-
ta). Zahájenajiæ také byla vÿstavbat‡etí mêstské vily se stejnÿm
zpûsobem�nancování. V¿echny vilyjsou desetibytové, s garáæí
pro kaædÿbyt.

Volebníobdobí1998-2002 vobrazech

Zcelajinoubytovoukulturunabízejí nízkoenergetickédomkyho-
landského typu, s moderní holandskou technologií vyuæívající
sluneçní energii. Architektonické ‡e¿ení domkû poskytuje p‡ed-
stavu o holandskémstylu bydlení, které velmi efektivnê vyuæívá
malÿ prostor, p‡írodní materiály azeleñ. Unás postavené domky
slouæíjako�uçebnice� prodal¿í mêstaa hlavnêprojektantyasta-
vební �rmy. Mêstoza nê obdræelo dvê vÿznamnáocenêní.

DûmBrat‡í Çapkûl, 3, 5 byl v po‡adí druhÿmpanelovÿmdomemve
mêstê, kterÿpro¿el celkovouopravou, odbornênazÿvanou�revita-
lizacea humanizace�, neboli ozdravêní azlid¿têní. Odroku1996,
kdy mêstos takovÿmi opravami panelovÿchdomûzaçalo, bylovy-
naloæenojiæ témê‡ 90 milionû korun. Vlistopaduleto¿ního roku
budoudokonçenyopravydomu Marie Pujmanové 2- 12(v po‡adí
jiæsedmého) a prop‡í¿tíroksep‡ipravují podkladyprorevitalizace
domûnaulici Dimitrovovê.

Vroce2001 byladokonçenap‡estavbaobjektuLaçnov81 naçty‡i
bytyprosociálnêslab¿í obçany. Pûvodní objekt tvo‡ila hospo-
dá‡skáusedlostojednébytovéjednotce, porekonstrukci vzniklyt‡i
bytyo velikosti 1 +1 aúpravoupûvodníchprostorbyt 2+1. Celko-
vé nákladyçinily 2,75 mil. Kç, z toho státní dotace 960tis. Kç.

Poçátkemleto¿níhosrpnabylyzahájenypráce naprvní etapê pro-
jektu Regenerace panelového sídli¿tê Svitavy - Lány, která
vsouladus p‡ánímobyvatel zahrnuje ‡e¿ení parkovacích ploch,
vçetnêp‡íslu¿nézelenê, vybudování nástupníchplochprop‡ípad-
nÿzásah hasiçû azáchraná‡û a nêkteré úpravy komunikací. Sta-
vební strojese poprvé �zakously� dozemê p‡eddomemSvitavská
8-16. PokraçovalyudomuSvitavská28-36azahájilytakprácena
propojení této plochy se stávajícímparkovi¿têmusupermarketu.
Následovat bude úpravaparkovacíchstání p‡eddomemFelberova
4-14. Celáregeneracesídli¿têjerozvræenanapêtlet, nákladyna
tuto první etapujsouvyçísleny nadevêt milionûkorun.
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Vroce1999bylanákladem10,6 mil. KçdokonçenarevitalizacerybníkaRosniçka. Vÿsledkemdílajenejenzvÿ¿ení kapacityrybníka
azbudováníodkalovací nádræejakovÿznamnéhoprotipovodñovéhoopat‡ení, aletakézlep¿ení podmínekkrekreaci obyvatel mêsta, kou-
pání, sportuasportovnímurybá‡ství. Letos bylau�plechárny�zhotovenapergolaproposezení avybudovánastudnanauæitkovouvodu.
S p‡ispênímmêstabylazahájenarekonstrukce chaty �Rosniçka�.

Uæjsmesi zvykli nanovêupravenéprostorynaKomenskéhoná-
mêstía ¢kolníulici. Namístêbÿvalé¿kolybylyvletech2000-2001
provedenyp‡eloækysítí a p‡eloækakoryta‡eky, vybudoványopêrné
zdi nového koryta alávka, postaven novÿsilniçní most, upraveny
vozovky, chodníkyi okolní zeleñ. Mêsto se vÿznamnê podílelo na
získáníprost‡edkûaz rozpoçtumêstabylovynaloæeno1,7 mil. Kç.
Souçástí bylai rekonstrukcekanalizaceza3,6 mil. Kç, zaji¿ƒovaná
spoleçností Voda asport, s. r. o. ùpravatohoto území byla první
etapouprotipovodñovÿchopat‡ení ve mêstê.

Doschválenÿchprotipovodñovÿchopat‡ení pat‡íi vÿstavbasu-
chÿch retençních nádræí, nêkdy nazÿvanÿch �poldry�. První
ztêchtonenápadnÿch, alevelmi dûleæitÿchnádræí bylavybudová-
navroce1997v Lánech(za2,1 mil. Kç), druhá(nasnímku) byla
vybudovánavroce 2001 v Laçnovê náklademtémê‡ 4,4 mil. Kç.

Vroce 1999byljako poslední v‡adê ¿kolníchh‡i¿ƒ dobudován
sportovníareál Základní¿kolynaRiegrovêulici (1,5 mil. Kç),
takæe nyníjiæ v¿echnyzákladní ¿kolyve mêstê mají své areály,
nêkteré i s umêlÿmi povrchy. V¿echna ¿kolní sportovi¿têjsou po
vyuçovací dobê, o víkendechaprázdnináchp‡ístupnáve‡ejnosti.

SportovníhalaNaSt‡elnici - za‡ízení vyuæívanép‡edev¿ímsvi-
tavskÿmi ¿kolami aoddíly TJ, dnesjiæ ale známé çeskÿmi za-
hraniçnímreprezentaçnímcelkûm. Mêsto zajistilo �nancování
z nêkolika zdrojû: z dotace ministerstva ¿kolství prost‡ednictvím
GymnáziaSvitavy(55,1 mil. Kç), z rozpoçtu mêsta(28 mil. Kç)
az dotace ÇSTVprost‡ednictvímM¢MTÇR(4 mil. Kç). Mêsto
také hradilo projekt (1,2 mil. Kç) azbourání pûvodní têlocviçny
(675tis. Kç).
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Koncemroku1999vyrostl vesportovnímareálu�Cihelna�skate-
park, h‡i¿têurçenép‡edev¿ímvyznavaçûmskateboardûakoleçko-
vÿchbruslí. Vybudování asfaltovéplochyo velikosti 18x40metrû
zapûl milionukorunzajistilo mêstoSvitavy, �nançní prost‡edkyna
po‡ízení p‡ekáæekposkytlajako sponzorskÿdar �rma Transgas.

Odprosince2000jevprovozuvíceúçelovÿsportovníareálv Laç-
novê. Byl vybudovánnákladem4,3 mil. Kç na místêstarého h‡i¿tê
jakojedenz projektûprevence kriminalityve mêstê. Dominantou
areálujeh‡i¿tênahokejbal, kterésvoukvalitoupat‡ívsouçasnosti
mezi nejlep¿í v ÇR. Zdotace od MVÇRbyl areál vybavendvêma
venkovními stoly nastolní tenis a dvêmasestavami ¿plhadel pro
men¿í dêti. Areálje otev‡ensedmdní vtÿdnu abezplatnêje p‡í-
stupnÿdêtema mládeæi z celého mêsta. Zavybudování areáluobdr-
æelo mêstoZlatouplaketuodÇeskomoravskéhohokejbalovéhosvazu.

Mêstskÿkamerovÿ monitorovací systémbyl také vybudován
jako projekt prevence kriminality s �nançní spoluúçastí MVÇR.
Vsouçasné dobêje ve mêstê instalováno ¿est kamerovÿch bodû,
monitorovací pracovi¿têje ve sluæebnê mêstské policie. Paralelní
monitorovací pracovi¿têjetaké na Obvodnímoddêlení PÇRSvi-
tavyapolicistûmumoæñujenap‡íkladihnedpooznámenítrestné
çinnosti vyhledávat, zdatato trestná çinnost není zaznamenána
kamerami. Projektjiæstál celkem4,06mil. Kç, ztohostátní dotace
çinily 2,7 mil. Kç.

Protoæe se ve Svitavách nenacházela plocha, která by umoæñovala
bezproblémovÿtransportpacientûzesanitydovrtulníkûleteckézá-
chrannésluæby, bylonutnévrámciIntegrovanéhozáchrannéhosysté-
muvybudovatplochu-heliport- spat‡içnÿmtechnickÿmvybavením.
Pro vÿstavbu byl zvolen prostor vareálu hasiçského záchranného
sboru na Olbrachtovê ulici. Stavba za necelÿch 800tisíc korun
(p‡íspêvek mêsta 769tis.) bylarealizovánave 2. pololetí 1999.

P‡esçty‡i milionykorunstálavÿstavbaply-
novoduv Laçnovê, kterÿjiæumoænil nebo
vbudoucnuumoæní více neæ sedmdesáti do-
mûmekologickévytápêní. Akcebyla�nan-
covánazrozpoçtu mêsta. Letos se vybuduje
dal¿í plynovodv LánechvulicíchSvitavská,
Trávníky a ùvoz aumoæní napojení asi dva-
ceti domû.

Vroce2000uplynulop‡esnêstolet odúmrtí
vÿznamnéhosvitavskéhorodáka, mecená¿e
mêsta Valentina Oswalda Ottendorfera. Za-
slouæil seo vybudování první svitavskéne-
mocnice, sirotçinceastarobinceatakérepre-
zentativníve‡ejnéknihovny, kterouvybavil
bohatounadací najejí provoz. P‡i p‡íleæitosti
tohoto vÿroçí mubyla nabudovê knihovny
odhalenapamêtní deska.

ParkJanaPalacha. Zahájení rekonstruk-
ceparkukácenímstromûvzá‡í 1999sene-
setkalos pochopenímçásti obyvatel mêsta,
coæ vesvémdûsledkuznamenalozastavení
prací natémê‡ ¿est mêsícû. Postoj obçanû
ses prûbêhemrekonstrukce postupnê mênil
a p‡i slavnostnímp‡edávání parku do uæí-
vání ve‡ejnosti vçervnu 2001jiæ naprosto
p‡evaæovalo kladné hodnocení. Dnesje park
zase oblíbenÿmmístemkprocházkámaod-
poçinku, odleto¿níhorokujsouvnêmpo‡á-
dányrûznékulturní akce. ( Náklady: mêsto
Svitavy4,96 mil. Kç, Státní fondæivotního
prost‡edí ÇR3,81 mil. Kç.)



Více neæ patnáct milionû korun bylo �vloæeno� doopravkomu-
nikací. Za nejvêt¿í z nichlze oznaçit tyto: rekonstrukce ulice
Olbrachtovy (3 mil. Kç), oprava chodníkû na Kapitána Jaro¿e
(2 mil. Kç), rekonstrukce ulice Na Barikádách(1,65 mil.), oprava
zadní cestyv Laçnovê(1,5 mil.), rekonstrukceulice Rooseweltovy
(1,3 mil.). Okruæní k‡iæovatka pod námêstímstála 1,2 mil. Kç
abylavybudovánabêhemjedenácti dní.

Jennêkteréz budovNemocniceSvitavybylydonedávnamajetkem
mêsta, p‡estose mêstostaraloo nemocnicijakoo celek. Vletech
1999aæ2002poskytlonarozvoj nemocnicenebonanutnéa hava-
rijní opravycelkemdvacet dva milionykorun. Nyní probíhající vÿ-
stavbunovéhopavilonuakutní chirurgie �nancujestát, nazískání
têchtoprost‡edkûse mêstovÿznamnêpodíleloauhradilotaképro-
jekt (5 mil. Kç).

Svitavskÿzimnístadionmáodroku2000novoutechnologii chla-
zení atakénovourolbunaúpravuledovéplochy. Celkovêsi rekon-
strukce stadionuvyæádalyçty‡i a pûl milionukorun.

Rovná st‡echa nad p‡ístavbou budovy Muzea a galerie byla
vroce 1997v havarijnímstavuazaçalozatékat doexpozic. Pûdní
nástavbou, provedenouvletech1997- 2000, sevy‡e¿il nejenpro-
blémzatékání, ale nová sedlová st‡echa p‡irozenê spojila star¿í
çást budovysezcelanecitlivoup‡ístavbouz 60. let minuléhostoletí.
Vnovÿchprostoráchvzniklav Çeskérepubliceojedinêláexpozice
z historie praní. (Pûdní vestavbaz roku2000stálanêco málop‡es
dva milionykorun.)

Vletech2000aæ2002byl náklademkolemjednoho milionukorun
vybudovánp‡íst‡e¿ekusmuteçní ob‡adnísínê. Ochrání çeka-
jící úçastníkyob‡adûp‡ednep‡íznivÿmpoçasím.

Æidovskÿh‡bitov ve Svitavách byl z‡ízen místní æidovskou obcí
vroce1894za mêstemsmêremk MoravskéT‡ebové. Vroce1938,
poobsazení pohraniçí Nêmeckem, zaçalajeho postupnádevastace,
která pokraçovalai po odsunu nêmeckÿch obyvatel vroce 1945.
Vletech2000- 2002bylo místovyçi¿têno, vysázenoapietnêupra-
veno, p‡ipravuje se umístêní pamêtní desky.

P‡ílohu p‡ipravilaJ. Svobodováspolus vedoucími odborû Mêùa‡editeli organizací z‡ízenÿch mêstem. Foto: J. Çermák, E. Stündl, J. P‡ikryl a archiv.
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