
byl City Park. Přidělal vám hodně 
vrásek?

City Park je bezesporu stavbou, 
která už svým objemem, architekto-
nickým ztvárněním i polohou může 
vzbuzovat rozporuplné reakce. 

Nepopiratelným přínosem pro 

město je ale skutečnost, že se našel 
investor, který dokázal vyřešit lé-
ta neřešený a pravděpodobně ještě 
dlouho neřešitelný problém likvi-
dace rozpadajících se a chátrajících 
továrních staveb v bezprostřední 
blízkosti centra města, které dělaly 
městu dlouhodobě ostudu.  Pro-
blém je navíc umocněný ekologic-
kou zátěží v podobě kontamino-
vaného podloží v místech bývalé 
kovárny. 

Likvidace tolika továrních budov, 
dekontaminace zeminy a odtrubně-

ně tak náročné, že si lze jen těžko 
představit investora, který by tohle 
všechno investoval a nevyžadoval 
následně návratnost své investice. 
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Počátek roku je pravidelně dobou 
zahájení platnosti nových zákonů, 
předpisů a vyhlášek, se kterými by se 
měl každý stavebník seznámit. Doko-
nale je musí ovládat úředníci staveb-
ního úřadu magistrátu. Na podstatné 
změny jsme se zeptali vedoucího sta-
vebního úřadu Michala Jarca.

Jakých změn zajímavých pro ob-
čana doznal stavební zákon za po-
slední rok?

Těch změn bylo několik. Jednalo se 
převážně o zjednodušení postupů u 
některých druhů staveb oproti nové-
mu stavebnímu zákonu, který začal 
platit na začátku roku 2007. 

Už při jeho přijetí bylo jasné, že 
dříve nebo později se musí obje-
vit „mouchy“, které bude třeba po-
stupně vychytat. Přinesl totiž velké 
množství změn, jako např. nové roz-
dělení staveb podle jejich složitosti 
a náročnosti, nové způsoby jejich 
povolování. Aby byly odstraněny 
některé nedostatky, které ukázala až 
praxe, byl zákon v roce 2008 noveli-
zován. 

Zjednodušilo se povolování plotů, 

pro které stačí dnes ohlášení a ne-
ní třeba stavební povolení jako dřív. 
Další výraznou změnou je ustanove-
ní, podle kterého se všechny stavby 
souboru staveb, pokud se připravují 
společně, povolují v režimu stavby 
hlavní. V minulosti se totiž často stá-
valo, že stavebník, který chtěl stavět 
např. domek se samostatně stojící 
garáží na pozemku rodinného domu, 
musel pro garáž vyřizovat stavební 
povolení, přitom pro stavbu samot-
ného rodinného domu mu stačilo 
ohlášení. 

Pro stavebníka to muselo být cel-
kem nepochopitelné, když menší 
z obou staveb na jednom pozemku 
měla přísnější a složitější režim po-
volování než stavba hlavní.  Posled-
ní změnou je možnost stavět za ur-
čitých podmínek i v nezastavěném 
území, pokud parcela bezprostředně 
navazuje, tedy má společnou hranici, 
s pozemky v zastavěném území. To-
to ustanovení se ale týká pouze obcí, 
které nemají územní plán.

Jihlava se mění doslova před oči-
ma, staví se v centru i v okolí. Také 
je plná průmyslová zóna a hledá se 
místo pro další výstavbu. Na co se 
mají občané v roce 2009 připravit? 
Kde se bude stavět?

Je pravdou, že se výstavba v posled-
ních letech značně rozmáhá. Staví se 
jak stavby pro výrobu a podnikání, 
zejména v průmyslové zóně, tak i ve-
liké množství nových bytů v nových 
obytných souborech bytových nebo 
rodinných domů. 

Pro město je jistě přínosné, že se 
konečně objevují investoři, kteří jsou 
ochotni realizovat své záměry nejen 
na zelené ploše, ale i v zastavěném 

Michal Jarco: První pohled na nové velké 
stavby bývá negativní, ale....

Zjednodušení 
stavebního zákona

území, v různých nezastavěných pro-
lukách anebo v místech chátrajících 
zdevastovaných bývalých průmyslo-
vých areálů, které do centra nebo je-
ho blízkosti nepatří. 

To je případ bývalého areálu Tes-
ly, který se má postupně předělat na 
bydlení, administrativu a domov pro 
seniory, včetně parkovacích ploch a 
sadových úprav uvnitř areálu. První 
etapa by mohla začít už v tomto ro-
ce. 

Z nových staveb, které budou prav-
děpodobně zahájeny v roce 2009, 
bych uvedl např. multifunkční byto-
vý dům v proluce na ulici Křížová, 
kde v současnosti probíhá archeolo-
gický průzkum, dále pak další etapu 
výstavby rodinných domů Na dolech 
mezi prodejnou Plus a řadovými ro-
dinnými domky. 

Předpokládám, že v krátké době 
zmizí nevzhledný areál kasáren mezi 
ulicemi Bří. Čapků a Ke Skalce. Už 
jsme povolili demolici staveb. Na je-
jich místě by měli vyrůst administra-
tivní budovy VZP a krajského úřadu. 
Jestli ale v tomto roce, to je otázka 
spíš pro investora než pro stavební 
úřad.

Bezesporu nejviditelnější a nej-
kontroverznější stavbou loňska 

Z tohoto pohledu jsou představy o 
ponechání otevřeného údolí s par-
kovou úpravou poněkud nereálné a 
spíš z oblasti utopie než reality. 

A co říct k samotné stavbě? Projekt 
zpracovala renomovaná a úspěšná ar-
chitektonická kancelář, stavba prošla 
řádným, úplným a, řekl bych, ostře 
sledovaným schvalovacím procesem, 
ke stavbě se v řízení vyjadřovaly a 
stavbu schválily všechny orgány a in-
stituce, které v některé oblasti svého 
působení chrání veřejný zájem. 

Výsledkem bylo pravomocné po-
volení, na základě kterého byla stav-
ba postavena a zkolaudována. To, že 
stavba tohoto typu vyvolává celou 
řadu emocí a protichůdných názorů, 
je zcela přirozené. Samozřejmě i pro 
nás, teď myslím stavební úřad, to by-
la jedna z nejsložitějších staveb v mi-
nulém roce. Jednak ve fázi přípravy, 
tedy v územním a stavebním řízení, 
ale i ve fázi realizace. 

Ale na druhou stranu, celá řada 
kontrol, které jsme prováděli, i na 
základě podnětů a stížností, v průbě-
hu celé výstavby nás alespoň ujistila, 
že stavba byla prováděna v souladu 
s ověřenou projektovou dokumenta-
cí i příslušnými předpisy.

Jaký je zájem o soukromou ro-
dinnou výstavbu? Může alespoň 
částečně konkurovat developer-
ským projektům?

Zájem o soukromou výstavbu ro-
dinných domů je pořád značný. Má 
to několik důvodů. Jedním z důvo-
dů je to, že developerských projek-
tů zajišťujících výstavbu rodinných 
domů je pořád málo vzhledem k po-
ptávce. Developeři se víc orientují 
na výstavbu souborů bytových do-
mů. 

Dalším důvodem je, že většinu ro-
dinných domů lze stavět svépomocí, 
pokud si stavebník zajistí odborný 
dozor. Výstavba svépomocí vyjde 
stavebníka většinou levněji než do-
davatelský způsob výstavby. Je ale na 
druhou stranu samozřejmě nároč-
nější na čas a organizaci výstavby.     

Neposledním důvodem může být 
skutečnost, že při soukromé výstav-
bě si můžete zvolit projekt, který co 
nejvíce vyhovuje vašim představám, 
případně ho v spolupráci s projek-
tantem dotvořit podle vašich před-
stav. Proto si myslím, že oba tyto 
způsoby výstavby budou i nadále 
vedle sebe na realitním trhu existo-
vat. Ani bych to nechápal tak, že si 
konkurují, spíš se vzájemně doplňu-
jí.

Jak sledujete, případně hodno-
títe dopravní stavby? Po rekon-
strukci Okružní se zvedla vlna kri-
tiky na zúžení do jednoho pruhu a 
panovaly obavy z nemožnosti zim-
ní údržby – letos je zima se sně-
hem a komplikace nenastaly …                             

                           (Dokončení na str.  22)
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