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PĚT lednových olympijských dní na Vysočině si mladí sportovci z České republiky náležitě užili. Více se budeme olympiádě vě-
novat na str. 25 NJR. Foto: Michal Boček

ZASTUPITELÉ vybrali pro rozvoj města jižní variantu. Repro: archiv MMJ

Územní plán zajímá 
všechny

Územní plán (ÚP) řeší funkční 
a prostorové uspořádání území včet-
ně dopravní a technické infrastruktu-
ry a vytváří předpoklady pro kvalitní 
výstavbu. Jde tedy o jeden z nejdůle-
žitějších dokumentů a dokonalý pře-
hled o jeho stavu má vedoucí úřadu 
územního plánování Ing. arch. Tomáš 
Lakomý.

Pro shromáždění podnětů jste 
využili internet (tzv. PUPík). Mů-
žete uvést ty podstatné?

Tyto podněty bych rozdělil na po-
žadavky dotčených orgánů státní 
správy (DO) a připomínky občanů. 
DO hájí své zájmy v jim svěřených 
oblastech – chrání ZPF (zemědělský 
půdní fond), hlídají hlukové limity 
atd. Občané se zaměřili především 
na dopravní stavby a také se snaží 
zhodnotit vlastní pozemky.  

Návrh ÚP má být znovu projed-
nán na jaře. Jakou formou? A jak 
bude zapojena veřejnost?

Na jaře připravíme veřejnou pre-
zentaci návrhu územního plánu 
s výkladem zpracovatele, následně 
budou moci občané vznášet své ná-
mitky a připomínky. Pro připomín-
kování bude opět spuštěna webová 
aplikace PUPík. 

Už podruhé byla zmíněna apli-
kace PUPík, můžete k ní říct něco 
bližšího?

Jedná se o ojedinělou aplikaci 
v rámci ČR, díky které je možné při-
pomínkovat územní plány přes inter-
net z pohodlí domova. Tato služba 
občanům získala řadu ocenění, po-
sledním je cena ministerstva vnitra 
za inovaci ve veřejné správě.

 (Pokračování na str. 2)

Je rozhodnuto. Jihlava se bude 
rozšiřovat jižním směrem

Zastupitelé města rozhodli – Jihla-
va se v budoucnu bude rozrůstat již-
ním směrem.

Na prosincovém jednání městského 
zastupitelstva byl projednáván důležitý 
bod, řešící otázku budoucnosti města. 
Ta otázka zněla – kterým směrem se 
bude město do budoucna rozvíjet?

Úřad územního plánování magistrá-
tu dlouho před tímto rozhodnutím 
shromažďoval podklady a informace 
a vypracoval dvě varianty dalšího roz-
voje města – severní a jižní.

„Variantu jižní tvoří několik územ-
ních částí navázaných na jižní seg-
ment městského okruhu a variantu se-
verní lokalita Reindlerův Dvůr,“ řekl 
vedoucí úřadu Tomáš Lakomý. „Obě 
lokality vnímám jako vhodné pro vý-
stavbu, spíš jako etapy. V tuto chvíli 
je ale třeba vybrat jednu, protože obě 
najednou nepřipustí ministerstvo ži-
votního prostředí z důvodu ochrany 
ZPF,“ vysvětlil Lakomý. 

Úředníci připravili podklady pro obě 
varianty a ty představili městským za-
stupitelům v předstihu, aby měli dosta-
tek času obě nastudovat a rozhodnout.

„Z dlouhodobého hlediska se jeví jako 
vhodnější varianta jižní. Je sice náklad-
nější, ale většina podmiňujících inves-
tic má pozitivní dopad na optimaliza-
ci technické a dopravní infr astruktury 
v celém městě. Výhledově také umožňu-

Jednání městského 
zastupitelstva

18. února od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno
on-line na webu města.

je i další etapy rozvoje,“ prozradil svůj 
názor vedoucí úřadu územního plá-
nování.

Primátor Jaroslav Vymazal na jed-
nání městského zastupitelstva ocenil 
přístup magistrátu ke sběru infor-
mací k územnímu plánu od občanů. 
„Téměř osm set připomínek k plánu 
ze strany veřejnosti je důkazem zájmu 
a město po právu získalo za tento pří-
stup ocenění.“

Podpořil také jižní variantu rozvoje 
města. „Tuto variantu doporučuje řada 

odborníků. Jih je dlouhodobě, šedesát let 
zanedbávaná oblast pro lokaci armády 
a další rozvoj tímto směrem je pro město 
důležitý. Tím ale nevylučuji možnost, že 
se v budoucnu k severu města vrátíme. 
Uvědomme si, že dlouhodobá strategie 
města je vždy svázána se současnými fi -
nancemi, které budou mít naši následov-
níci k dispozici.“

Zastupitelé města po delší diskusi 
nad těmito variantami 30 hlasy pro 
podpořili variantu jižní.  -lm- 

Varianty rozvoje města


