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Od 15. do 29. února 2016 lze po-
dávat žádosti do dotačního progra-
mu (DP) v rámci Projetu Zdravého 
města a místní Agendy 21. 

Již nyní na úřední desce a webu 
Zdravého města lze nalézt Pravidla, 

Výzvu a Žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Jihla-
vy. Výše podpory jednoho projektu 
je max. 20 tis. Kč.

V rámci DP mohou žádat FO či 
PO nekomerčního charakteru. Cí-
lem podpory jsou projekty, které na-
vazují na aktivity Projektu Zdravého 
města tj. osvětové komunitní kampa-
ně (Den Země, Den bez tábáku, Ev-
ropský týden mobility apod.), strate-
gické dokumenty – Zdravotní plán 
města Jihlavy, aktuální Plán zdraví a 
kvality života, který reaguje na pro-
blémy vzešlé z veřejné diskuze - Fóra 
Zdravého města. 

Dotace se bude letos rozdělovat již 
počtvrté. Projekty podpořené v mi-
nulých letech jsou uveřejněny na 
webu Zdravého města.

Více informací – Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka Projektu Zdravé měs-
to a MA21.  -tz-

Zdravé město Jihlava bude 
rozdělovat 300 tisíc korun Jedním z nejdůležitějších dokumen-

tů, které zajišťují efektivní hospoda-
ření a správu města, je územní plán. 
V souladu s tímto dokumentem musí 
být všechny činnosti a záměry v úze-
mí, proto se dotýká prakticky každého 
obyvatele města, vlastníka nemovitosti 
nebo budoucího investora. 

Současně platný územní plán Jihlavy 
z roku 2001 je v dnešní době již překo-
naný. Z velké části je již naplněný, přes-
tože do něj vstoupilo osm souborů 
změn. Z pohledu rozvoje města je tře-
ba zabývat se celkovou koncepcí, což 
znamená na principech trvale udrži-
telného rozvoje hledat nové rozvojové 
plochy a k nim navrhnout odpovídají-
cí veřejnou infrastrukturu.

Nový územní plán by měl být zá-
rukou právní jistoty v území. Měl by 
umožňovat vyvážený a harmonický 
rozvoj města. Stanovená regulace jed-
notlivých funkčních ploch by neměla 
komplikovat stavební činnost investo-
rů, ale zároveň by měla umožnit od-
mítnout stavby s negativním dopadem 
do území. 

Územní plán stanovuje rozvoj území 
pouze v podrobnosti celých funkčních 
ploch, proto pro zajištění kvalitní zá-
stavby především větších rozvojových 
ploch je v územním plánu zakotvena 
podmínka před realizací výstavby zpra-
covat podrobnější územně plánovací 
dokumentaci ve formě územní studie. 

Koncepce rozvoje města je v před-
kládaném dokumentu stanovena v ho-
rizontu 10 - 15 let. Její naplňování, pře-
devším výstavba v jižní rozvojové části, 
je možná pouze za předpokladu vlože-
ní nezbytných podmíněných investic 
do veřejné infrastruktury. 

Na schválení územního plánu by pro-
to mělo navázat naplánování investič-
ních akcí a jejich realizace by měla být 
promítnuta do rozpočtu města. Nový 
územní plán by mohlo schválit zastu-
pitelstvo města již na svém únorovém 
zasedání a byla by tak zakončena zhru-
ba sedmiletá práce na jeho přípravě, 
projednání a úpravách. 

 Ing. Arch. Tomáš Lakomý,
 vedoucí úřadu 
 územního plánování

Jihlava se chystá schválit 
nový územní plán města

Město Jihlava v krátkém čase dokon-
čilo obnovu dalších dvou sportovišť 
u základních škol. Na novou sezónu 
jsou kompletně připravena hřiště u 
ZŠ Jungmanova a ZŠ T. G. Masaryka. 
Před nedávnem podobnou obnovou 
prošla hřiště u škol v Seifertově a Hav-
líčkově ulici. 

ZŠ Jungmannova 
„Původní písčité hřiště jsme nahradili 

multifunkčním hřištěm s umělým povr-
chem včetně oplocení a vznikl nový sektor 
pro skok daleký. Na dvoře školy je nové 
hřiště pro petanque, venkovní učebna 
krytá pergolou a sedm venkovních posi-
lovacích strojů včetně jednoho posilova-
cího stroje určeného speciálně pro tělesně 
hendikepované osoby,“ popsal projekt 
náměstek primátora pro rozvoj města 
Vratislav Výborný.  V areálu školy jsou 
nové chodníky, nové oplocení a krytá 
střídačka, sklad sportovního vybavení 
a další potřebný mobiliář. 

V návaznosti nechala radnice také 
odvlhčit a zateplit celý objekt školy, na 
což se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Regenerace školního hřiště a zatep-
lení objektu probíhaly od června do 
října 2015, odvlhčení objektu bylo 
dokončeno až v měsíci listopadu. Cel-
kové náklady na investiční akci činily 
23,434 mil. Kč, z toho na školní hřiště 
připadá 7,226 mil. Kč, na zateplení ob-

jektu školy 8,221 mil. Kč a na jeho od-
vlhčení 7,987 mil. Kč. Zhotovitelem 
stavby byla fi rma Podzimek a synové 
s. r. o. 

ZŠ T. G. Masaryka
„Původní převážně asfaltová školní 

hřiště byla nahrazena víceúčelovým hřiš-
těm s umělou trávou a basketbalovým 
hřištěm s polyuretanovým povrchem. 
Kolem těchto oplocených hřišť vznikl bě-
žecký ovál s umělým povrchem. V areálu 
nechybí ani nové sektory pro skok daleký 
a vrh koulí, sklad na sportovní vybave-
ní či pítko pro žáky,“ přiblížil proměny 
sportovišť náměstek primátora Vrati-
slav Výborný. 

Hřiště pro školní družinu bylo vyba-
veno novými herními prvky a v areálu 
je nově žákům k dispozici i venkovní 
stolní tenis. Nezbytnou součástí pro-
jektu je rekonstrukce části kanalizace 
v areálu.

Realizace projektu probíhala od čer-
vence do prosince 2015 a celkové ná-
klady činily 13,044 mil. Kč. Zhotovite-
lem stavby byla fi rma mmcité + a. s.

Dotace z ROP Jihovýchod na pro-
jekt „Obnova a technické zhodnoce-
ní školních hřišť v Jihlavě - III. etapa“ 
zahrnující regeneraci sportovišť obou 
základních škol bude činit 15,1 mil. 
Kč. Dotace z OP Životní prostředí na 
zateplení objektu ZŠ Jungmannova 
dosáhla výše 5,8 mil. Kč. -tz-

Další školy mají nová hřiště

NA NOVOU sezonu jsou kompletně připravena hřiště u ZŠ Jungmanova (dole) 
a ZŠ T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2015 vyprodukovali nebo naklá-
dali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních od-
padů, na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2016 pravdivé a úplné  
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi elektronicky 
v datovém standardu Ministerstva ŽP prostřednictvím Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách města. 

Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmanová (tel.: 567 167 700, e-mail: 
bara.kolmanova@jihlava-city.cz) -tz-

Podnikatelé pozor, termín 
ohlašování odpadů se blíží!

(Dokončení ze str. 4)

Jednou z výhrad opozice k roz-
počtu je investice do letiště Hen-
čov. Jaký je váš názor?

To je otázka pohledu do budouc-
na, která souvisí s rozvojem města. 
Pokud se budu ptát, kolik Jihlavanů 
potřebuje letiště s pevnou rozleto-
vou dráhou, tak asi opravdu se jeví 
stavba plochy nepotřebnou.

Na druhé straně je pravda, že v 
Jihlavě máme podniky, které se za-
bývají letectvím. Dovedu si před-
stavit potřebu testů a tedy i pevné 
startovací plochy. Jde o podniky, 
které zaměstnávají poměrně hodně 
lidí, a nebylo by přínosem, aby do-
spěly k závěru, že v Jihlavě podnikat 
nebudou.

Vývoj jde dopředu a letecká do-
prava také. Požadavky například na 
využití letadel pro obchodní cesty 
investorů budou narůstat. Pokud 
má zůstat Jihlava krajským městem, 
bude muset na tyto trendy budouc-
nosti brát zřetel. 

Stává se tradicí, že se ptám na 
vývoj v komplikovaných vztazích 
města a SVAKu. Změnilo se něco 
od července, kdy jsme zveřejnili 
náš poslední rozhovor?

Bohužel jsme tam, kde jsme byli. I 
přes úsilí, které v tomto směru vyví-
jíme.

Město ve sporu se SVAKem vyu-
žívá – jak se dnes říká – služeb re-
nomované advokátní kanceláře. 
Podobně jedná i SVAK. I tak se ale 
věci nehýbou.

Jde ale o složitou kauzu a netroufám 
si posuzovat, jestli se dalo udělat víc. 
Některé věci nelze běžným lidským 
rozumem pojmout. Ale spokojenost s 
dosaženým stavem samozřejmě není.

Jako protipól této patové situace 
je snaha města působit na občany 
v oblasti odpadového hospodaře-
ní. Zde jsou výsledky asi mnohem 
průkaznější?

Za poslední rok, dva jsme se dostali 
z nějakých 29 procent na 36 procent 
vytříděného komunálního odpadu, 
a to je v rámci republiky velmi pěkné 
číslo. K tomu navíc nesměřovalo zvý-
šení poplatku, ale ukazuje se, že zave-
dený motivační program je úspěšný. 

Ve městě se zavádí celoplošný sběr 
bioodpadů, i od toho si hodně slibu-
jeme.

Skládka v Henčově má své limity. 
Produkce škodlivých plynů je alarmu-
jící po celém světě. Od roku 2024 se 
pravděpodobně nebudou smět uklá-
dat neupravené směsné odpady. Jsme 
na 36 procentech, požadováno bude 
50 procent vytřídění, věřím, že toho 
dosáhneme. Uvědomění občanů po-
vede ke snížení nákladů na likvidaci, a 
v důsledku ke snížení poplatků.

Primátor Chloupek o...


