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Nový územní plán města Jihlavy

Chcete vědět víc? http://PUP.jihlava.cz

Hlavní dokument, z něhož vychází rozvoj našeho města na mnoho dalších let.

Zajímáte se o dění ve městě?
Vlastníte nemovitost na území města?

Chcete investovat do nemovitosti?

Ukázka variantního řešení konceptu

Proč územní plán?
Územní plán (ÚP) je dokument, který stano-

vuje základní funkční a prostorové uspořádání v 
krajině. ÚP stanoví zejména koncepci rozvoje a 
ochranu hodnot území obce; je z hlediska obce a 
jejich občanů nejdůležitějším nástrojem územní-
ho plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavi-
telné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje 
podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncep-
ci dopravní a technické infrastruktury, koncepci 
využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro 
kvalitní rozvoj a výstavbu. 

O co se zajímat?
Občan by se měl zajímat zejména o hlavní vý-

kres. Ten obsahuje především hranice zastavěné-
ho území, zastavitelných ploch a urbanistickou 
koncepci. Barevné vyznačení a případný kód ur-
čují, pro jaký způsob využití (účel) je plocha úze-
mí vymezena. Ve většině ÚP jsou rozlišovány plo-
chy bydlení, občanského vybavení, dále výroby a 
skladování, dopravní infrastruktury, plochy veřej-
né zeleně, plochy technické infrastruktury apod. 
Každá taková plocha má v textové části územního 
plánu podmínky pro využití ploch (dříve tzv. re-
gulativ). 

Co bude následovat?
Koncept ÚP se veřejně projednává. Na základě 

výsledků projednání pořizovatel zpracuje a zastu-
pitelstvo obce schvaluje pokyny pro zpracování 
návrhu ÚP. 

Nad zpracovaným návrhem územního plánu se 
vede společné jednání s dotčenými orgány a ná-
sledně žádá pořizovatel krajský úřad o stanovis-
ko. Podle výsledku projednání projektant upraví 
návrh ÚP a takto upravený a posouzený návrh se 
předkládá k veřejnému projednání.

Po projednání se doplní odůvodnění územního 
plánu, zejména o návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek. Jsou-li všechny náleži-
tosti v pořádku, zastupitelstvo ÚP vydá.

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže v Jihla-
vě uspěla u odborné poroty soutěže Zlatá jeřabi-
na v kategorii péče o kulturní dědictví v obci nad 
tisíc obyvatel.  

Rozhodla o tom komise odborníků soutěže, kterou 
už osm let vyhlašuje Kraj Vysočina. Jihlava do soutě-
že letos přihlásila vedle obnovy kostela také rekon-
strukci sloupu se sochou Panny Marie u studánky v 
lokalitě Na Skalce.

V anketě hlasuje veřejnost a cenu uděluje také od-
borná komise. Zlatá jeřabina je cena Kraje Vysočina 
udělovaná za kulturní počin ve dvou kategoriích - 
kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé 
kategorii fi gurovalo 30 akcí. O titulu Zlatá jeřabina v 
letošním roce rozhodlo necelých šest tisíc zaslaných 
hlasů. Veřejnost mohla hlasovat na internetových 
stránkách nebo zasláním papírových lístků.

Výsledky: 
KULTURNÍ AKTIVITA (celkem v celé kategorii 

hlasů: 3.135)
 1. místo - Trampský širák 2011 - 8. ročník festiva-

lu ve Štokách (celkem hlasů: 776)
 2. místo - Brtnické kovadliny - 7. mezinárodní 

setkání uměleckých kovářů v Brtnici (celkem hlasů: 
336)

 3. místo - Noc na Karlštejně - divadelní předsta-
vení v Třešti (celkem hlasů: 256) 

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ (celkem v celé 
kategorii hlasů: 2.680)

 1. místo - Brtnice - Postupná obnova a zpřístup-
nění zámku (celkem hlasů: 357)

 2. místo - Nová Říše - Restaurování maleb v kláš-
terním kostele sv. Petra a Pavla (celkem hlasů 331)

 3. místo- Budišov - Restaurování korouhve z věže 
kostela sv. Gotharda (celkem hlasů: 265)

 

Oprava kostela uspěla ve Zlaté jeřabině

REKONSTRUKCE kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě se povedla a již přišlo ocenění v podobě vítězství ve 
Zlaté jeřabině. Foto: archiv MMJ

Na základě hlasování odborné pracovní skupiny 
byly vybrány čtyři aktivity, které budou Kraj Vysoči-
na reprezentovat za hranicemi regionu. V obdobné 
soutěži v Dolním Rakousku se představí:

Kulturní aktivita:
- do 1.000 obyvatel - Slámování - 15. ročník slav-

ností slámy v Červené Řečici
- nad 1.000 obyvatel - Mezinárodní festival doku-

mentárních fi lmů Jihlava 2011 v Jihlavě
 

Péče o kulturní dědictví:
- do 1.000 obyvatel - Restaurování maleb v klášter-

ním kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši
- nad 1.000 obyvatel - Celková obnova kostela 

Povýšení sv. Kříže v Jihlavě 

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě  
je přihlášena také do soutěže Stavba Vysočiny za rok 
2011. V rámci soutěže bude udílena i Cena veřejnos-
ti. Podrobnosti na www.stavbavysociny.cz.  -rt-


