
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
  

43
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-
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10
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Město Jihlava má k 30. 11. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                 50.424 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinec 2013

STRANA 2 Aktuality NJR – ÚNOR 2014

(Dokončení ze str. 1)
ÚP by měl být schválen v příštím 

roce. Co to bude znamenat pro měs-
to, podnikatele, občany?

Myslím, že nic převratného. Snad 
jen to, že se ve městě objeví některé 
nové rozvojové plochy. Územní plán 
však pouze vytváří předpoklady pro 
výstavbu, samotnou výstavbu na-
startují až dobře volené investice do 
infrastruktury. Jihlava má již dnes 
asi 300 ha stavebních pozemků, ale 
většina z nich nejde okamžitě zasta-
vět, protože k nim není dostatečně 
kapacitní vodohospodářská a do-
pravní infrastruktura.

Plán rozvoje města podléhá při-
pomínkovému řízení, tzv SEA. 
17. prosince byly prezentovány vý-
stupy, jaké byly a co z nich plyne 
pro město?

SEA řeší koncepci, ne konkrétní zá-
měry. V podstatě říká, že navrhovaný 
rozvoj zásadně neovlivní životní pro-
středí.

Jak se dotýká města plánovaná 
a v mediích diskutovaná vysoko-
rychlostní trať (VRT)?

Předně je třeba říct, že zatím je zpra-
covaná pouze studie, která může do-
znat řady změn. Samotná trasa VRT 
povede mimo město a bude mít tři 
rychlostní stupně, z toho druhý a třetí 
by měly zajíždět do Jihlavy. Města se 
dotkne pouze propojení tělesa VRT 
se stávající železniční sítí. Stavba by 
měla být zahájena v roce 2025. -lm-

Územní plán…

Při příležitosti ukončení profesionální hokejové karié-
ry primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal předal Cenu 
primátora hokejistovi, hráči HC Dukla Jihlava Viktoru 
Ujčíkovi. 

Trojnásobný mistr světa oznámil konec kariéry. 
„Viktor Ujčík skvěle reprezentoval naši zemi, ale také 
město Jihlavu a klub HC Dukla Jihlava, ke kterým se po 
celou kariéru hlásil. Je to ocenění jeho sportovních výko-
nů, propagace a patriotismu k městu a klubu,“ uvedl ke 
svému rozhodnutí udělit cenu primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Cenu uděluje primátor města fyzickým a právnickým 
osobám za činnost vedoucí k rozvoji města Jihlavy nebo 
jeho propagaci, za ekonomický přínos, za aktivity v me-
zinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného 
dění, za výrazný počin v daném roce a dále u příležitos-
ti životního jubilea, čestným návštěvám města apod.

 -lm-

Viktor Ujčík převzal cenu primátora

Primátor Jaroslav Vymazal (vpravo) předal cenu Viktoru Ujčí-
kovi před hokejovým zápasem.  Foto: Vladislav Šťastný

Zastupitelé města rozhodli o realizaci západní varianty B. Repro: archiv MMJ

Nejdiskutovanějším tématem ná-
vrhu územního plánu byla trasa 
městského silničního okruhu. Úřad 
územního plánování z tohoto důvo-
du připravil souhrn informací k této 
plánované komunikaci pro rozhodo-
vání zastupitelů města, kteří v pro-
sinci rozhodovali.

„Účelem plánované komunikace 
je zlepšit dopravní situaci ve městě 
a v sídlišti U Hřbitova. Jde o komuni-
kaci určenou vnitroměstské dopravě, 
tedy pouze Jihlavanům. Pro potřeby 

tranzitní dopravy byl zprovozněn ji-
hozápadní obchvat města a díky němu 
doprava již neprochází přímo středem 
Jihlavy,“ řekl vedoucí odboru územ-
ního plánování Tomáš Lakomý. 

Zastupitelé se mohli rozhodovat 
mezi dvěma variantami, A – východ-
ní a B – západní. Z dopravního i ur-
banistického pohledu se trasa va-
rianty „A“ s přehledným dopravním 
řešením jeví jako jednoznačné, efek-
tivní a logické napojení městského 
silničního okruhu. Varianta „B“ (zá-

padní – přes „Havaj“) je v zásadě 
možné řešení, které bude mít podle 
studie ovšem menší efekt než varian-
ta „A“. 

Rada města ovšem zastupitelům 
doporučila variantu B a ti se k ní ta-
ké přiklonili. Při rozhodování brali 
zastupitelé ohled na 500 protestních 
hlasů občanů, kteří se obávají nad-
měrného hluku, a také na negativní 
stanovisko ministerstva kultury pro 
nutnost zboření části hřbitovní zdi. 
Pro hlasovalo 30 zastupitelů. -lm-

Zastupitelé rozhodli o trase 
městského okruhu přes Havaj

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2013 vyprodukovali nebo na-
kládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních 
odpadů, na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2014 pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi elek-
tronicky v datovém standardu ministerstva ŽP prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách města. -tz-

Podnikatelé, termín 
ohlašování odpadů se blíží!MFDF v Bruselu

Ozvěny Mezinárodního festivalu 
dokumentárního fi lmu Jihlava se po 
roce vrací do Bruselu. České centrum 
v Bruselu připravilo přehlídku autor-
ského dokumentárního fi lmu, která 
proběhla v bruselském kině Nova.

 -lm-

Omluva redakce
Minulé vydání NJR jste obdrželi 

v pozdějším termínu, než bylo plá-
nováno. Za toto zpoždění se omlou-
váme.  -lm-


