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Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější 
aktivity v souladu se strategickými 
dokumenty. Mezi základní strategic-
ké dokumenty patří Strategický plán 
rozvoje statutárního města Jihlavy 
do roku 2020, Integrovaný plán roz-
voje území Jihlavské sídelní aglome-
race a Územní plán.  

Strategický plán je v současné době 
aktualizován, podle schváleného har-
monogramu bude proces ukončen 
v únoru 2018. Současně bude zpra-
cován akční plán na rok 2018. IPRÚ 
JSA je jedním z prvních schválených 
integrovaných strategií v ČR v tomto 
programovacím období. 

Nový územní plán města Jihlavy 
byl schválen na zasedání zastupitel-
stva v září 2017. Realizace strategie 
města je v souladu s principy udrži-
telného rozvoje, je kladen důraz na 
zvyšování kvality a optimalizaci pro-
cesů.

Ekonomická situace
Na základě Srovnávací analýzy 

z roku 2015 lze uvést, že celková 
ekonomická situace města je velmi 
dobrá. Rozpočtové hospodaření je 
zdravé. S tímto hodnocením kore-
sponduje i-ratingové hodnocení. 
Město Jihlava získalo stupeň B, což 
znamená velmi nízké riziko, eko-
nomické ukazatele prokazují velmi 
dobrou fi nanční stabilitu.

Výkonnost a kvalita je oceněna řa-
dou cen. 

Například v roce 2013 obdrželo 
město cenu Ministerstva vnitra ČR 
za inovaci ve veřejné správě, a to za 
projekt PUPík – on-line připomín-
kování územního plánu, v roce 2017 
získalo město první místo ve 13. roč-
níku soutěže „O křišťálovou popelni-

ci“,  v soutěži Zlatý erb první místo 
za nejlepší web  a třetí místo v celo-
republikovém srovnávacím výzkumu 
Město pro byznys. 

Místní agenda 21
Od roku 2008 je zavedena meto-

da kvality Místní agenda 21. Město 
je zapojeno do projektu „Spoluprá-
ce obcí ke zvýšení kvality veřejné 
správy za pomoci metody MA21“, 
do projektu „Lepší města“, jehož cí-
lem je nastavení efektivní spolupráce 
mezi veřejnou správou, soukromým 
sektorem a akademickým sektorem. 
Dále bylo město zapojeno do pro-
jektu „Podpora meziobecní spolu-
práce“, s cílem zkvalitnění a zefektiv-
nění veřejných služeb.

Zapojení veřejnosti
Město zapojuje obyvatele při důle-

žitých projektech formou veřejných 
projednávání. Z posledního období 
lze uvést veřejná plánovací setkání 
k územním studiím lokalit Špitálské 
předměstí, Handlovy Dvory, Hav-
líčkova ulice, Sídliště I a Na Bělidle, 
dále byla uskutečněna veřejná bese-
da k tématu Revitalizace území Ko-
želužského potoka,  proběhlo dotaz-
níkové šetření jako součást tvorby 
Strategie pro kulturu, volný čas a 
cestovní ruch města Jihlavy. Občané 
Jihlavy jsou zapojeni do projektu Re-
vitalizace Masarykova náměstí. Prů-
běžně zasílali obyvatelé města připo-
mínky k územnímu plánu.  Občané 
mohou využívat pro svá vyjádření 
interaktivní části webových stránek, 
např. v projektu Jihlava (ne)Jede.

Město pravidelně hodnotí spokoje-
nost obyvatel s kvalitou života. K vý-
raznému zlepšení došlo v roce 2017, 

Audit udržitelného rozvoje města
Město Jihlava před 11 lety vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst, 

vydalo se tedy vědomou cestou k udržitelnému rozvoji. 
Jak se udržitelně rozvíjet na lokální úrovni, blíže specifi kuje místní Agenda 

21 (MA21). MA21 byla v ČR uznána jako metoda kvality, která je specifi -
kována určitými kritérii, na základě nichž jsou obcím/městům přidělovány 
kategorie. 

Město Jihlava, díky systematickému a dlouhodobému přístupu k udržitel-
nému rozvoji, v loňském roce získalo 2. nejvyšší ocenění Kategorii B***. 

„Vypovídá to o tom, že dobře dělá osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji, 
zapojuje veřejnost do strategického plánování Města, udržitelně hospodaří, spo-
lupracuje s partnerskými organizacemi, fi nančně je podporuje formou grantů, a 
naopak úspěšně získává externí prostředky pro rozvoj města ve všech oblastech,“ 
řekl primátor města Rudolf Chloupek. 

Zda se rozvíjí opravdu udržitelně, hodnotilo pomocí Auditu udržitelného 
rozvoje (Audit UR), formou sebehodnocení, v 10 oblastech – 1. Správa věcí 
veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udržitelná výroba a spo-
třeba, 4. Doprava, 5. Zdraví, 6. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělávání 
a výchova, 8. Kultura a volný čas, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpo-
vědnost.

 Audit UR byl zpracováván za celou dobu uplatňování principů udržitelné-
ho rozvoje v Jihlavě. Každé téma má svého garanta, zaměstnance magistrátu, 
který spolupracoval s mnoha kolegy uvnitř i vně úřadu, s dotčenými organi-
zacemi ve městě.

Audit UR byl prezentován na Veřejné obhajobě v říjnu 2017 a hodnotil jej 
expertní tým. Ten pak vypracoval Městu oponentní posudek, kde jsou dopo-
ručeny kroky a postupy do dalších let. 

Na webu Města celý rok 2018 budete nacházet stručné informace k jednot-
livým tématům, včetně doporučení expertů. Celý Audit, prezentace a krátké 
video z veřejné obhajoby je k nalezení na webu www.jihlava.cz/zdravemesto  
(Základní informace/Místní Agenda 21).

(htt ps://www.jihlava.cz/mistni-agenda-21-ma21/d-465810/p1=104034). 

kdy byly spokojeny téměř čtyři pěti-
ny respondentů.

Urbanistická soutěž
Město ve spolupráci s Českou ko-

morou architektů připravilo urbanis-
tickou soutěž na zpracování studií I. 
etapy s důrazem na řešení veřejných 
prostranství, jednalo se o již zmíně-
ných pět lokalit. Připravuje se archi-
tektonická soutěž na návrh revitali-
zace Masarykova náměstí.

Město v souladu se strategickými 
dokumenty průběžně provádí re-
generaci domů a bytů ve vlastnictví 
města, občanské vybavenosti, a revi-
talizuje veřejná prostranství. Finanč-
ní prostředky jsou rovněž vynakládá-
ny na údržbu místních komunikací, 
veřejně přístupných účelových ko-
munikací a veřejného osvětlení.

Od ledna 2014 funguje Digitální 
povodňový plán ORP Jihlava a va-
rovný a vyrozumívací systém ORP 
Jihlava. Je zde zapojeno 23 obcí.

Další možnosti
Jaké má Město příležitosti pro zlep-

šování? Co doporučují hodnotitelé 
Pracovní skupiny MA21 Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj?

1) Důsledné dokončení rozpraco-
vaných projektů -  v územním rozvo-
ji se jedná o revitalizaci náměstí včet-
ně odstranění bariér a rozhodnutí o 
dalším osudu Horáckého zimního 
stadionu.

2) Komunikaci s veřejností a ote-
vřenost úřadu podpořit publiková-
ním dat, které Město získává, na we-
bových stránkách Města, například 
umístit strategické dokumenty na 
webu na jednom místě.

3) Zpracování souhrnné výroční 
zprávy, aby zastupitelé, organizace, 
spolky, školy a všichni občané měli 
v ucelené podobě dokument s vý-
znamnými dokumenty Města a úřa-
du, s obrazem o celkové hodnotě 
majetku, o hospodaření Města s vý-
sledkem hospodaření za minulý rok, 
a také o zadluženosti Města.

Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21 

Jaroslava Bradová, 
garant téma č. 1 - Správa věcí 

veřejných a územní rozvoj

V POLOVINĚ ledna se v Jihlavě uskutečnil Veletrh mezinárodních příležitostí, 
který byl tentokrát určen pro studenty středních škol. Prezentovala se desítka or-
ganizací, která studentům představila možnosti zapojení se do mezinárodního 
prostředí. Prostor dostalo i Zdravé město Jihlava, které zde prezentovalo napří-
klad osvětové kampaně, aktivity města z hlediska globální zodpovědnosti apod. 
Studenti také dostali pozvánku na debatu Fórum mladých, které proběhne 20. 
března. Foto: archiv MMJ

Téma č. 1 - Správa věcí 
veřejných a územní rozvoj

DOPRA VA pro příštích 12 let byla tématem setkání v rámci projektu Jihlava  
[ne]jede, která proběhla v lednu v divadle DIOD. Asi pět desítek osob u stolů roz-
dělených podle různých témat diskutovalo nad dvěma předloženými scénáři, které 
vycházely z průzkumů uskutečněných v našem městě v minulém roce. Závěry ze 
setkání přineseme v příštím čísle NJR. Foto: archiv MMJ


