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Územní plán patří mezi dokumen-
ty, které se zpracovávají výhledově, a 
je cílem do nich co nejméně zasaho-
vat. Městští zastupitelé ale letos již 
schvalovali soubory změn, týkajících 
se územního plánu..

Položili jsme proto několik otázek 
architektovi Tomáši Lakomému, ve-
doucímu úřadu územního plánování 
magistrátu. Chtěli jsme znát jeho ná-
zor na  projednávané změny územní-
ho plánu.

 Územní plán se neustále vyvíjí a 
do zastupitelstva přichází návrhy 

Změny územního plánu bezproblémové

na změny. Jak byste popsal změny 
za letošní rok? 

 V letošním roce byl schválen sou-
bor změn č. 6. Za nejzávažnější pova-
žuji zamínutí řady žádostí o změnu z 
důvodu ochrany zemědělského půd-

Skládka komunálního odpadu v Henčově, kte-
rou provozují Služby města Jihlavy (SMJ), se bu-
de rozšiřovat.

 „Současná kapacita skládky umožňuje ještě uložit 
25 tisíc tun odpadu. Časově to znamená, že budeme 
moci ukládat odpad ještě zhruba osm měsíců,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. Proto došlo k 
rozhodnutí rozšířit stávající skládku.

 Odborná fi rma zpracovala projekt rozšíření 
skládky, které bude probíhat výstavbou 3 etap 
(6., 7. a 8. etapa). Po získání veškerých povolení 
a splnění všech požadavků od dotčených orgánů 
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 6. 
a 7. etapy. 

 „Za výstavbu těchto dvou částí skládky zaplatí 
SMJ celkem 15,2 milionu korun,“ řekl Málek. SMJ 
předaly dodavatelské fi rmě staveniště, na kterém 
bude do 30. 11. 2009 zhotovena zabezpečená 
skládka komunálních odpadů, která splňuje nej-
přísnější požadavky na ochranu životního pro-
středí. SMJ touto výstavbou získají možnost uklá-
dání odpadů po dobu dalších čtyř let.

 „Výstavba poslední etapy skládky proběhne podle 
aktuální potřeby v dalších letech. Rozšířením sklád-
ky ve všech třech etapách získají SMJ možnost uložit 
300 tisíc tun odpadů, tato kapacita je dostatečná pro 
dalších cca 8 let,“ doplnil Málek.

 V současné době již probíhají přípravné práce, 
mezi které patří odstranění ochranných plotů a 
zrušení stávající asfaltové komunikace. Začaly ta-
ké terénní práce, jejichž smyslem je příprava na 
následné budování nepropustné vany skládky.

 Zatím bylo navezeno na skládku komunálního 
odpadu v Jihlavě v 1.- 5. etapě 285 000 t odpadů.          
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Začíná rozšíření skládky komunálního
odpadu Henčov u Jihlavy

SKLÁDKA  komunálního odpadu v Henčově již nepostačuje svojí kapacitou, a tak dojde k rozšíření.          
Foto: archiv NJR

 Jihlava vydala DVD Jih-
lavské havíření 2009.

 Téměř padesátiminutový 
sestřih připomíná všechny 
důležité okamžiky největší 
kulturní události města po-
sledních desetiletí - 13. se-
tkání hornických měst a ob-
cí v Jihlavě (19. - 21. června 
2009). Nechybí komentáře 
pořadatelů, hostů, zástupců 
radnice, ale i autentické po-
střehy domácích a zahranič-
ních návštěvníků a malých 
dětí v kostýmech havířů.   

DVD je možné zakoupit v 
Turistických informačních 
centrech v budově radnice 
a v Bráně Matky Boží. Cena 
je 100 korun. DVD je vydá-
no v počtu 500 kusů.                                                                                                                          
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Jihlavské havíření na DVD

DVD O JIHLAVSKÉM havíření 2009 je tak-
řka hodinovou zábavou připomínající letošní 
kulturní událost roku.              Foto: archiv NJR

ARCHITEKT
Tomáš Lakomý

ního fondu ministerstva životního 
prostředí. Momentálně Jihlava trpí 
nedostatkem rozvojových ploch.  

 
 Co bylo tou nejvýznamnější 

schválenou změnou pro obyvatele 
Jihlavy? 

 Vesměs se jednalo drobné změny, 
zásadní koncepční otázky by měl ře-
šit nový územní plán. 

 
 Přesto - jaká je podle vašeho ná-

zoru nejproblematičtější prosaze-
ná změna? 

 Všechny schválené změny jsou 
menšího rozsahu, byly řádně pro-
jednané a prodiskutované, žádnou z 
nich nepovažuji za problematickou.
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