
září

JIHLAVA KVETE. Vysazovat letničky ve městech není běžné. V Jihlavě se to povedlo, a město na osazovaných místech hýří barvami. Více k úspěšnému pokusu odboru 
životního prostředí magistrátu na str. 3. Foto: archiv MMJ

Zastupitelé se po prázdninách 
sejdou na své schůzi v úterý 26. 
září. Veledůležitým bodem jed-
nání bude schvalování územního 
plánu.

Územní plán (ÚP) je strategic-
kým dokumentem města a má pro 
investory mimořádný význam. Jeho 
schválení mimo jiné umožní napří-
klad požádat investory o změnu 
nového ÚP – což v situaci, kdy ten-
to stěžejní dokument není schválen, 
není možné. A stavět podle starého 
územního plánu také nemohou.

Zastupitelé měli návrh nového ÚP 
na svém jednání začátkem minulé-
ho roku, ale koalice se nedokáza-
la semknout a ÚP prosadit. Jedním 
z důvodů nepřijetí se ukázala situace 
kolem plánované výstavby Zborné, 
kdy se místním podařilo získat na 

svoji stranu některé koaliční zastu-
pitele, a ti schválení ÚP nepodpo-
řili. Podobných sporných míst bylo 
v původním návrhu více, a tak zastu-
pitelé rozhodli o dopracování. 

„Příkladem dopadu tohoto neúspě-
chu může být situace Kronospanu, kte-
rý marně čeká na výstavbu nové trans-
formovny, kterou potřebuje postavit,“ 
uvedl náměstek primátora Radek 
Popelka, který byl pověřen po roz-
padu opozice a nahrazením hnutím 
ANO 2011, přípravou a předložením 
dopracovaného ÚP zastupitelstvu.

Dále se bude jednat podle vyjád-
ření náměstka Vratislava Výborného 
o cyklostezce k fi rmě Bosch, jako o 
další významné investiční akci. Zde 
dosud bránily neuskutečněné výku-
py pozemků možnosti vyhlásit výbě-
rové řízení. 

„Podobný problém se týká některých 
pozemků u čerpací stanice ONO, fi rmy 
Lapek a supermarketu Coop, abychom 
získali potřebné stavební povolení pro 
již existující projekt,“ upřesnil Výbor-
ný. K realizaci stavby se váže dotace, 
která má závazné termíny, a jejich 
nesplnění by mělo fatální následky.

Lze očekávat, že se zastupitelé také 
seznámí s postupem prací na zpraco-
vání a zpřesnění požadavků na vari-
antách o dalším osudu Horáckého 
zimního stadionu. „Je to paradox, 
ale i osud hokeje je svázán s přijetím 
nového územního plánu,“ připomenul 
náměstek Popelka.

Mezi další očekávané projednáva-
né body schůze zastupitelstva bude 
patřit také informace o plánované 
třetí etapě opravy spodku Pávovské-
ho mostu. -lm-

Podaří se konečně schválit 
Územní plán Jihlavy?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK

sobota 9. září
(Více na str. 25 – 26)

EVROPSKÝ TÝDEN 
MOBILITY
16. – 22. září

(Více na str. 18)

BUSKING 2017
úterý 26. září

Festival pouličního umění
(Více na str. 24)

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v úterý 26. září od 13 hodin
v zasedací místnosti magistrátu.

Jednání je přenášeno on-line 
na webu města.


