Vedení města zve občany na
veřejné projednání
Územního plánu
dne 5. 9. v 16 hodin v kině Dukla.

Zveme občany na
veřejné jednání
městského zastupitelstva
dne 11. 9. od 13 hodin
na magistrátu města.
Průběh jednání bude přenášen
on-line na webu města.

Den otevřených dveří památek
– 15. 9. 2012, více na str. 19-20

Evropský týden mobility
16. – 22. 9. 2012, více na str. 10

Petr
Pospíchal

Oslavy partnerství
s Heidenheimem
V letošním roce, přesně 17. října,
to bude 10 let, co byla podepsána
smlouva o partnerství mezi městy
Jihlava a Heidenheim (Německo).
Zajímalo nás, zda se bude oslavovat,
a na to jsme se zeptali náměstka primátora Petra Pospíchala.
Desetileté výročí se většinou
oslavuje. Jak tomu bude v tomto
případě?
Významnou událost jsme si částečně připomněli už v loňském roce,
kdy byla v Domě Gustava Mahlera
ve spolupráci Jihlavy, města Heidenheim, Spolku Dům Gustava Mahlera
a Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel
uspořádána výstava Nikdy zcela neodešli – Jihlavští Němci.
Původně se měly oslavy partnerství uskutečnit v říjnu letošního roku pouze v Heidenheimu, kde byla
smlouva před 10 lety také podepsána. Kromě slavnostního setkání na
heidenheimské radnici zástupci partnerského města naplánovali uspořádání výstavy historických a současných snímků Heidenheimu.
Bude se něco také konat v Jihlavě?
Společně se svými kolegy jsme se
shodli, že by to byla trochu škoda, aby
Jihlava zůstala stranou a rozhodli jsme
se, že oslavu 10 let partnerství mezi
našimi městy uspořádáme i v našem
městě.
(Pokračování na str. 3)

HORKÉ LÉTO dalo zapomenout na loňské studené a propršené prázdniny. Jihlavské koupaliště Vodní ráj sice nepřekonalo rekordy návštěvnosti, ale v extrémně parných dnech přicházely davy lidí a prodlužovala se provozní doba.
Foto: Lubomír Maštera

PUPík na webu viděly stovky lidí
Systém, který umožňuje široké
veřejnosti prohlížet si a připomínkovat koncept nového územního
plánu Jihlavy, má úspěch.
Podklady ke vzniku nejdůležitějšího dokumentu města si obvykle
žádalo minimum zájemců z veřejnosti, webová stránka tzv. PUPíku
(připomínkování územního plánu),
však má od spuštění v červnu tisíc
návštěv, magistrát města už obdržel
čtyři desítky podnětů a připomínek.
Další reakce úřad očekává po veřejném projednání v kině Dukla, které
proběhne 5. září v 16.00 hodin, možnost vyjádřit se ke konceptu územního plánu se definitivně uzavře 23.
září.
„Územní plán se široké veřejnosti
může jevit jako nedůležitá věc, lidé se o
něj příliš nezajímají. Přitom nad návrhem tohoto dokumentu může kdokoliv
připomínkovat například to, co mu v
budoucnosti vyroste za domem. Jednoduchá aplikace na internetu významně usnadnila veřejnosti se s výhledem
rozvoje města seznámit a vyjádřit se k
němu. Je to moderní a pro veřejnost pohodlná forma komunikace s úřadem v
této závažné oblasti,“ vyzvedl přínos

aplikace náměstek primátora Petr
Pospíchal, který je pověřen dohledem nad činností úřadu územního
plánování. Možnost, kterou dostali
obyvatelé Jihlavy, však dosud není
zcela obvyklá, v České republice ji
zatím využilo jen několik velkých
měst.
„Průměrná denní návštěvnost je okolo dvaceti lidí, je to patnáctá nejnavštěvovanější stránka ze všech, které jsou
na webu města k dispozici. Územní
plán obecně asi nepatří k tomu nejatraktivnějšímu, co lze na internetu vidět, proto nás zájem veřejnosti velmi
těší. Máme i velmi dobré ohlasy od odborníků,“ poznamenal Jaroslav Škrobák, specialista odboru informatiky
v oblasti geografických informačních
systémů.
Na adrese pup.jihlava.cz jsou pro
návštěvníky připraveny všechny potřebné informace o územním plánu a
postup připomínkování v podobě videonávodů. Zájemce si může pomocí jednoduchého ovládání koncept
územního plánu projít a potom odeslat připomínku. Zpět obdrží e-mail
o doručení, následně bude informován o dalším zpracování připomínky.

„Občan by se měl zajímat zejména
o hlavní výkres. Na něm najde barevně vyznačené plochy podle jejich způsobu využití,“ doporučuje postup
vedoucí úřadu územního plánování
Tomáš Lakomý. V územním plánu
jsou rozlišováné plochy bydlení, občanského vybavení, dopravy, veřejné
zeleně apod. Každá plocha má v textové části územního plánu vypsány
podmínky jejího využití (dříve tzv.
regulativ).
„Současný územní plán byl schválen
v roce 2001, je už překonaný, má naplněnou většinu rozvojových lokalit.
Hlavním úkolem je navrhnout právě
nová rozvojová území ve městě,“ připomněl nutnost nového plánu náměstek primátora Petr Pospíchal.
Připraveny jsou dvě varianty plánu
– úspornější, s menším množstvím
rozvojových ploch, druhá varianta je
rozsáhlejší, ale počítá s větším množstvím podmíněných investic.
Koncept je vyvěšen také na úřední desce a na webu města, v NJR je
uveden na str. 22. Zpracování nového územního plánu zabere zhruba
dva roky, schvalování se připravuje
na rok 2014.
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