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Vnímáte neschválení územního 
plánu jako problém pro další roz-
voj Jihlavy a místní podnikatelské 
prostředí? Pokud ano, co budete 
dělat pro nápravu?

ČSSD
Územní plán, který je jedním z nej-

důležitějších koncepčních doku-
mentů města, by měl zajišťovat jeho 
rozvoj a regulaci. To, že nebyl schvá-
len, je samozřejmě komplikace pro 
celou řadu investorů i samotného 
města Jihlavy, podnikatelů i jednotli-
vých občanů. 

Dostal jsem od všech uvedených 
celou řadu negativních reakcí. Je jas-
né, že neexistuje žádný ideální stav, 
který by se líbil úplně všem a musí 
nastoupit kompromisní řešení. I 
zastupitelé mají rozdílné priority. 
Někde si přejí nové zóny pro bydle-
ní, jinde jsou proti a někteří napří-
klad požadují změnu klíčového roz-
hodnutí o zařazení Jihlavy jih vůči  
Jihlavě sever.

 Proto bylo rozhodnutí o neschvá-
lení územního plánu doplněno o 
potřebu vymezení lokalit, které 
budou muset být podrobeny urba-
nistické studii a některé ještě regu-
lačnímu plánu. 

V praxi to znamená, že veškeré 
lokality, které byly předmětem kriti-
ky, budou vyřazeny z územního plá-
nu a dány do tzv. rezervy. Po před-
pokládaném schválení územního 
plánu mohou být tyto schvalová-
ny zastupitelstvem jako řádné změ-
ny územního plánu s podmínkou, 
že zastupitelé dopředu odsouhlasí 
urbanistické řešení místa dle územ-
ní studie a následně regulačním plá-
nem.

 Během léta bude zpracován návrh 
těchto lokalit a po předběžném pro-
jednání  se zastupitelskými kluby 
bude předložen takto „očištěný“ 
územní plán na jednání zastupitel-
stva v září. To samozřejmě přinese 
další zdržení,  ale zřejmě nic jiného 
v tuto chvíli udělat nelze. 

Vratislav Výborný,
náměstek primátora

KSČM
Neschválení nového územního 

plánu Jihlavy zastupitelstvem je jistě 
problémem. Zatím tak platí stávající 
územní plán.

Nový územní plán je připravován 
již sedm roků a stál město již asi pět 
milionů korun. Měl být schválen  na 
konci minulého volebního období,  
bylo však rozhodnuto vyčkat na roz-
hodnutí nového zastupitelstva. 

Jsem přesvědčen, že návrh nového 
územního plánu byl podroben řád-
né oponentuře jihlavských občanů 
na webových stránkách města i na 
opakovaných setkáních občanů v ki-
ně Dukla. Je samozřejmé, že s jejím 
návrhem ne všichni souhlasili a bylo 
k němu vzneseno hodně připomí-
nek. Připomínky byly vypořádány 
příslušným odborem města a vede-
ním města, především náměstkem 
primátora pro územní plán panem 

Vratislavem Výborným.
Návrh nového územního plánu byl 

opakovaně projednáván zastupitel-
stvem, a to bez výsledku. Jistý důvod 
tohoto stavu vidím v tom, že nový 
územní plán byl projednáván jako 
jeden z dílčích bodů zastupitelstva. 
Z časových důvodů tak nemohl být 
jeho návrh včetně schválení vyřízení  
všech připomínek zastupiteli odpo-
vědně projednán. 

Dalším důvodem je nesouhlas něk-
terých občanů Zborné s návrhem 
nové výstavby rodinných domů na 
konci osady směrem k Pávovu. Ten-
to záměr byl již projednáván při 
návrhu stávajícího územního plá-
nu před asi patnácti lety. Od toho-
to záměru bylo pak upuštěno. Na 
posledním veřejném projednávání 
návrhu nového územního plánu v 
kině Dukla jsem pak  s překvapením 
zjistil, že tam znovu byla výstavba 
rodinných domů v tomto prostoru 
zařazena.

Následující záporná odezva někte-
rých občanů Zborné byla až překva-
pující jejich účastí na zastupitelstvu 
a zejména při jednáních zastupitel-
ských klubů. Jistě to nevyjadřuje 
názor všech občanů Zborné, ale zdá 
se, že významné jejich části. 

Pro mě osobně je důležitý záporný 
názor na tuto věc předsedy osadní-
ho výboru Zborné.  Chápu při tom, 
že Zborná je tak zvaně dobrá adresa 
a o výstavbu rodinných domů je zde 
zájem. 

Přesto  jsem toho názoru, že by i 
pro uklidnění ve Zborné bylo vhod-
né záměr nové výstavby v tomto 
prostoru z návrhu nového územního 
plánu vypustit.  Jsem přesvědčen, že 
by to významně přispělo ke schvále-
ní nového územního plánu zastupi-
telstvem.

Pavel Šlechtický,
zastupitel za KSČM

 TOP 09
Neschválení územního plánu v 

jeho současné podobě nevnímám 
jako problém. V současnosti jsme 
svědky zlomového okamžiku v pří-
stupu samosprávy k takto důležité-
mu rozvojovému dokumentu. Ty se 
v minulosti schvalovaly za 20 minut. 

Po velkém boji dnes už konečně 
vedeme dlouhou debatu, která je 
více než třeba a refl ektuje důsled-
ky projednávané koncepce i způsob 
jejího zpracování. To je pro budouc-
nost naprosto zásadní. Je to mno-
hem důležitější, než rychle schválit 
špatně urbanisticky řešené plochy 
pro bydlení. Jinými slovy, kvalitní 
územní plán je důležitější než rych-
lé uvolnění stavebních ploch. Radě-
ji územní plán odložit, než přijmout 
špatný dokument. 

Vít Zeman, TOP 09

Forum Jihlava 
Z této situace  vůbec nejsme šťast-

ni - přes výhrady, které k němu 
máme, je problém neschválit  nyní 
rozpracovaný územní plán vůbec,  
protože k 31. 12. 2020 končí plat-

nost všech územních plánů vypra-
covaných před rokem 2007.

Neschválit tedy tento územní plán 
by bylo hrubou chybou, ovšem 
schválit jej právě nyní – tedy bez 
systémové změny v oblasti územ-
ního plánování a vytvoření silného 
řídícího orgánu územního plánu – 
by bylo chybou ještě větší.

Je zde tedy prostor, jak započít se 
systémovou změnou, tedy partici-
pací na procesu územního pláno-
vání již nyní, a to formou územních 
studií. 

Není zapotřebí brát vážně argu-
menty, že stávající doba tvor-
by  našeho ÚP, tedy 7 let, je nějak 
extrémně dlouhá a že je  nutné jej 
proto schvalovat okamžitě. Klidně 
to ještě rok až dva počká. Zde ve 
městě je však reálné nebezpečí, že 
ihned po schválení stávajícího návr-
hu UP veškerá činnost ustrne, pře-
vládne uspokojení  a nebude vůbec 
žádná šance procesy řízení územní-
ho plánování změnit a  propojit na 
strategii města.

Bylo by proto nanejvýš žádoucí 
odložit schválení UP alespoň o rok 
a v této době nastavit nová pravidla 
a principy postupu tohoto procesu 
– tedy  už v procesu nyní vytváře-
ných územních studii.

Existuje velké riziko okamžité-
ho napadení stávajícího ÚP ihned 
po jeho schválení u soudu. A to by 
teprve znamenalo velké ohrožení 
rozvoje města!  Pokud by se formou 
participačních jednání  nad územní-
mi studiemi aspoň částečně podaři-
lo řešit jednotlivé sporné body, bylo 
by to velice přínosné vzhledem k 
tomuto riziku.

Velice důležitý úkol  je také vytvo-
řit co nejdříve aktivní řídící orgán 
(například obnovením zrušené 
komise rozvoje)  tohoto procesu, 
který postupně přejde od stávající-
ho způsobu územního plánu, kdy 
zcela rozhodující roli mají deve-
lopeři a zájmové skupiny k nové-
mu přístupu, tedy že město skuteč-
ně začne participačními metodami 
proces územního plánování řídit.

Za Forum Jihlava 
Lenka Tomášová, 

Miroslav Tomanec

ODS
Opětovné neschválení nového 

územního plánu města Jihlavy vní-
máme opravdu jako zásadní pro-
blém, a to nejenom ve vztahu ke 
zmíněnému podnikatelskému pro-
středí, ale i ve vztahu k celkovému 
rozvoji našeho krajského města. 

Dlouhodobé přešlapování a disku-
ze o tom, zda je Jihlava plnohodnot-
né krajské město, nebo se jim stala 
pouze omylem, musí skončit. Z této 
uměle vyvolané nejistoty pramení 
spousta neuvážených rozhodnutí a 
nenapravitelných omylů, a to zvláště 
pak v již zmíněné územně plánovací 
dokumentaci. V této souvislosti je 
potřeba zmínit i ten fakt, že opětov-
ně předkládaný nový územní plán 
města Jihlavy není bezchybný. 

A co v něm tedy z našeho pohle-
du chybí nejvíc? To je jakási refl exe 

na dnes neexistující dlouhodobou 
koncepci rozvoje našeho města, na 
jakousi progresivní nadčasovou vizi, 
která by bez jakýchkoliv pochyb 
nasměrovala vývoj našeho města a 
jeho životního prostředí do budouc-
nosti. 

Celou kauzu s neschválením nové-
ho územního plánu lze charakterizo-
vat i tím, že současná občanská spo-
lečnost není schopná kvalifi kovaně 
a důrazně zadat politikům a archi-
tektům společenskou objednávku. V 
závěru všeho úsilí o vytvoření kvalit-
ní územně plánovací dokumentace 
tedy dochází ke střetu všech se vše-
mi. 

Zastánci nové koncepce hájí svůj 
názor proti ochráncům starých 
pořádků a politickou reprezentací, 
aniž by přitom byla respektována 
zpětná vazba na občany, kteří by zde 
měli vystupovat jako koncoví uživa-
telé. 

Avšak bez skutečně demokratic-
kého chování občanů, zejména pak 
politiků, bude městský prostor, kte-
rý by byl moderní, fungující a citlivě 
reagující na kontext a charakter mís-
ta, u nás vznikat jen velmi obtížně. 

Návrh nového územního plánu již 
několikrát prošel veřejným projed-
náním, ve kterém hráli hlavní roli 
vlastníci pozemků a jednotlivých 
nemovitostí, podnikatelé a v nepo-
slední řadě i mnozí iniciativní obča-
né našeho města, kterým není lhos-
tejný současný stav. 

V této výjimečné situaci musíme 
my, současní komunální politici, 
přenést jistou dávku zodpovědnosti 
a nebát se přijmout tento, pro město 
tak důležitý závazný dokument, a to 
i s vědomím toho, že nic není doko-
nalé a tím spíše nový územní plán. 

Tímto smírným krokem se však 
nevzdáváme následné iniciativy, kdy 
budeme důrazně usilovat o to, aby 
v blízké budoucnosti došlo k syner-
gii dnes předkládaného územního 
plánu s kvalitní koncepcí budoucího 
rozvoje našeho krásného města. 

Jaroslav Huňáček,
předseda zastupitelského klubu 

za ODS

KDU-ČSL
Vnímám proces schvalování územ-

ního plánu jako nevypořádaný úkol 
minulého zastupitelstva.

Neschválení, který trvá již sedm 
let, zákonitě musí vyvolávat mini-
málně údiv, je to špatný signál pro 
obyvatele a samozřejmě i místní 
podnikatelské prostředí.

Dlouholetá mediální masáž, která 
se soustředí jen na negativní věci, 
nutně vyvolává velké pnutí v celé 
společnosti.

Sklízíme toto trpké ovoce. Věci, 
které ještě před pár lety bylo možno 
komunikovat, dnes dokážou v této 
společnosti postavit skupinky oby-
vatel proti sobě.

Výsledkem pak, mimo jiné, 
mohou být řešení, která nikomu 
neublíží, ale tím pádem nic nevyře-
ší a nevytýčí další směr rozvoje.

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Neschválený územní plán vadí


