
červenec

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin na Masarykově náměstí

4. 7.Galáni
Dechová hudba z Přibyslavic

14. 7. Libkovanka
Dechová hudba z Libkovy Vody

21. 7.  Počátecká dechovka
Dechová hudba z Počátek

28.7. Venkovská kapela
Dechová hudby ze Žďáru nad 

Sázavou 

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží od 18 
hodin

3.7. Káča a vodník
Liduščino divadlo Praha

10.7. O hamižné mlynářce
Divadlo M - Praha

17.7. O Honzovi a princezně
Divadlo Josefa Dvořáka 

 
24.7.  Pohádky pro vás
Divadlo pohádka Praha

31. 7. Honza nebojsa
Divadlo Kuba Plzeň

Zastupitelé města se ani na červ-
novém jednání nedokázali domluvit 
na schválení územního plánu, tře-
baže k jeho přípravě proběhla řada 
jednání. Schválení územního plánu 
města je přitom uvedeno v koaliční 
smlouvě.

Od roku 2013 nemá Jihlava schvále-
ný územní plán města a proto všichni 
zájemci nemohou žádat o povolení 
výjimky z územního plánu.  To značně 
brzdí podnikatelské aktivity ve městě a 
Jihlava je tak v pozici, kdy nejistota ko-
lem schvalování plánu může investory 
odradit.  

Většina dvouhodinové diskuze se to-
čila kolem jedné ze sedmadvaceti pro-
blémových lokalit  - Zborné. 

Místní se bouří proti požadavku další 
výstavby a lobují u městských zastupi-
telů, aby územní plán města nepodpo-
řili. 

Za nemocného zastupitele Arifa Sa-
lichova (Forum Jihlava) složil slib za-
stupitele Miroslav Tomanec, který se 

ptal předkladatele návrhu územního 
plánu Vratislava Výborného (ČSSD), 
zda nesleduje ve Zborné vlastní zájmy, 
což Výborný popřel.  

Vladimír Hink (ODS) hovořil za 
nespokojené občany Zborné, když ci-
toval, že dochází v návrhu územního 
plánu k porušení předpisů ohledně 
Zborné. 

Zájmy občanů Zborné jsou pod-
le části zastupitelů ošetřeny v návrhu 
územního plánu regulačním plánem, 
který má znemožnit další výstavbu do 
dalších jednání, jiní zastupitelé si mys-
lí, že tomu tak není. Na tomto výkla-
du se ani zpracovatel územního plánu 
architekt Ladislav Komrska neshodl 
s právníkem Vítězslavem Dohnalem, 
který občany Zborné zastupuje a byl 
přítomen jednání zastupitelstva, když 
se zastupitelé dotazovali na názor od-
borníků.   

Pro schválení navrhovaného územ-
ního plánu se vyjádřil primátor města 
Rudolf Chloupek: „ Problémy ve Zbor-

né zajímají tamější občany, ale těch, kteří 
čekají na schválení územního plánu, je 
daleko více. Blokují se tím nová pracov-
ní místa v Jihlavě, podnikatelské záměry 
atd.“

Ani tento společný prospěch však ne-
přesvědčil některé koaliční zastupitele, 
aby pro územní plán hlasovali. Hlaso-
vání se zdrželi koaliční zastupitelé za 
ODS Vladimír Hink a David Beke, za 
Forum Jihlava náměstek Milan Kolář a 
za KDU-ČSL Martin Laštovička. Pro-
ti návrhu hlasovali koaliční zastupitelé  
za Forum Jihlava Karolína Koubová, 
Miroslav Tomanec a Matěj Kolář.  

Územní plán nebyl schválen a aby 
nenastala situace, kdy by bylo nutno 
začít s přípravou nového územního 
plánu, přijali zastupitelé usnesení, kte-
rým pověřili náměstka Výborného 
připravit návrh pokynů pořizovateli 
k úpravě návrhu územního plánu. Tím 
vznikla naděje pro Jihlavu, že se nako-
nec podaří najít řešení a územní plán 
schválit. -lm-

Problém zůstává: Jihlava stále 
nemá schválený územní plán

U PŘÍLEŽITOSTI oslav 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát a 590. výročí jihlavské radnice vznikl koncem červ-
na Živý obraz v Parku Gustava Mahlera. Společně s herci Horáckého divadla se zapojilo vedení města v historických oble-
cích. V parku koncertovala ZUŠ Jihlava a Campanula. Foto: Lubomír Maštera


