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Když si představíte vaše město 
za 20 let, jak byste chtěli, aby 
vypadalo? Jako místo, kde si děti 
mohou bezpečně hrát, kde je 
vzduch čistý a kde můžete chodit 
nakupovat do svých oblíbených 
obchodů? Město se spoustou parků 
a zeleně, ale také s prosperujícími 
podniky a bezpečnou dopravou? 
Prostě město, kde se dobře 
žije a které nabízí všem svým 
obyvatelům bezpečný a příjemný 
domov? 

Pokud je vám taková představa 
blízká a ptáte se, co pro to můžete 
nyní udělat, přečtěte si o plánování 
udržitelné městské mobility. Protože 
to je o plánování budoucnosti 
vašeho města i s jeho lidmi. Tedy o 
nás všech.

Co si vlastně pod pojmem plán 
udržitelné městské mobility (z 
anglického Sustainable Urban 
Mobility Plan – SUMP) můžete 
představit? Zjednodušeně řečeno, 
plánování městské mobility je 
„plánování pro lidi“. 

Zatímco tradiční dopravní plány se 

POHLED na centrum města dává tušit, jak významnou roli hraje doprava.
 Foto: Lubomír Maštera

často zaměřují na řešení problémů v 
dopravě výstavbou a rozšiřováním 
dopravní infrastruktury, SUMP 
klade důraz na kvalitu života, kvalitu 
veřejného prostoru a opatření na 
podporu veřejné dopravy, chůze a 
jízdy na kole. Jinými slovy – není 
jen důležité se někam dostat, 
ale stejně důležité je to, jak se 

tam dostat, aby to co nejméně 
zatěžovalo ostatní.

Cílem SUMPu je tedy zaměření se 
na kvalitu života a kvalitu veřejného 
prostoru. SUMP garantuje 
bezpečnou, účinnější mobilitu, 
přátelskou k životnímu prostředí, 
stejně tak řeší dostupnost dopravy 
do práce a za službami. 

Plán udržitelné městské mobility – 1. díl

Město Jihlava se připojilo k 
mezinárodnímu projektu s názvem 
QUEST. Více se o tomto programu 
dozvíte v dalším díle našeho 
miniseriálu.

V průběhu roku 2013 vám budeme 
prostřednictvím krátkých článků v 
Novinách jihlavské radnice přinášet 
informace nejen o udržitelné 
městské mobilitě, ale i pozitivních 
příkladech z jiných měst a zemí, kde 
tento systém velmi dobře funguje už 
několik desítek let. 

Dozvíte se, jak může každý z nás 
ovlivnit budoucnost našeho města. 
Věřte, že nejde o nic složitého ani 
náročného. Jde jen o to pochopit 
základní myšlenky udržitelné 
dopravy a každý může začít sám 
u sebe. Třeba tím, že se správně 
rozhodne při výběru dopravního 
prostředku… 

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Usnesení č. 1/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 9 170 Kč 
církevní organizaci Středisko křes-
ťanské pomoci – Naděje pro život, 
Žižkova 108, 586 01 Jihlava dle žá-
dosti č.j. MMJ/EO/12/2013.

Usnesení č. 2/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e

prominutí penále z odvodu za po-
rušení rozpočtové kázně ve výši 20 
095,90 Kč občanskému sdružení 
Jihlavská unie neslyšících, Polenská 
4382/2c, 586 01 Jihlava dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/40/2013.

Usnesení č. 5/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu.

tř. 5 Běžné výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořá-
dek

akce Obnova a digitalizace monito-
rovacího kamerového a dohlížecího 
systému (odbor informatiky) +150 
tis. Kč

§ 3631 Veřejné osvětlení
akce Výměna svítidel veřejného 

osvětlení (odbor rozvoje města) 
+195 tis. Kč

tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Rekonstrukce a rozvoj Základní 
umělecké školy - 150 tis. Kč

Výměna svítidel veřejného osvětle-
ní - 195 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 6/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

zvýšení výdajové části rozpočtu 
tř. 5  Běžné výdaje
§ 3319 Záležitosti kultury
provozní výdaje (odbor školství, 

kultury a tělovýchovy) +300 tis. Kč
 (Pokračování na str. 23)

Zastupitelé města  schválili změnu ÚP
Výpis z usnesení 15. zasedání zastupitelstva města Jihlavy


