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Dosud nebývalou měrou se zapojila veřej-
nost do připomínkování nejdůležitějšího do-
kumentu města – územního plánu. 

Město Jihlava přestavilo veřejnosti koncept no-
vého územního plánu a využilo možností infor-
mačních technologií k tomu, aby se s materiálem 
mohlo seznámit co největší množství lidí. Kromě 
hojně využívané internetové aplikace měla veřej-
nost možnost komunikovat s radnicí nad podo-
bou územního plánu při veřejném projednání v 
kině Dukla, s účastí asi 160 lidí.

„Úřad územního plánování nyní eviduje asi 300 
připomínek a námitek od občanů, jednu námitku 
veřejnosti s osmi sty podpisy a další stovky v podobě 
stanovisek od dotčených orgánů. V minulosti úřad 
zaznamenával ke konceptu územního plánu spíše 
ojedinělé reakce,“ zhodnotil kampaň vedoucí  úřa-
du územního plánování Tomáš Lakomý.

Úřad územního plánování ve spolupráci se zpra-
covatelem, s komisí ÚP a externím poradcem 
(ing. arch. Fixel) připomínky vyhodnotí a připra-

ví pokyny pro dopracování, které na začátku roku 
2013 předloží zastupitelstvu města ke schválení. 
Následně budou všichni občané, kteří vznesli ná-
mitky a připomínky, informováni, zda a v jakém 
rozsahu bylo jejich požadavkům vyhověno.

„Největší zájem občané projevili o významné do-
pravní stavby, především o městský okruh a jihový-
chodní obchvat. Přínosem vnitřního okruhu, který 
je navržen již v současném ÚP, je rovnoměrné roz-
ložení dopravy ve městě a zklidnění nejzatíženěj-
ších částí,“ uvedl náměstek primátora pro územní 
plánování Petr Pospíchal. 

Rozvoj jižní části města je v současné době od-
kázán pouze na dopravu přes Znojemský most 
a křižovatku u CityParku, které jsou v současné 
době na hranici provozní únosnosti. Tyto navr-
hované komunikace jsou nezbytné pro dopravní 
obsluhu jižní části města. 

Přínosem obchvatu je odvedení tranzitní do-
pravy z přetížených komunikací v centru města 
a sídlišť. Při zavření dálnice D1 by pak v Jihlavě 

byla k dispozici objízdná trasa mimo samotné 
centrum. 

„Proti obchvatu se vyjádřily stovky lidí, což je po-
měrně hodně a nelze to brát na lehkou váhu. Zají-
mavé však je, že obchvatu se brání i lidé, v jejichž 
prospěch je stavba navržena, například někteří oby-
vatelé ulic Brněnská, Dvořákova nebo Jiráskova,“ 
poznamenal náměstek primátor Petr Pospíchal.

Napojení jihovýchodního obchvatu je v těsné 
blízkosti zahrádkářské kolonie „V Ráji“, což se po-
chopitelně nelíbí těm, kteří zde mají zahrádku. 

„Nabízí se dvě varianty řešení. První je upravit 
trasu tak, aby maximálně respektovala stávající zá-
stavbu. Druhá varianta spočívá v odsunutí komuni-
kace jižním směrem dále od města, což je náklad-
nější a z pohledu dopravy méně efektivní,“ nastínil 
řešení hlavní architekt Tomáš Lakomý.

Město zváží všechna pro i proti, a po projed-
nání v příslušných komisích (doprava a územní 
plánování) rozhodne o nejvhodnější trase komu-
nikace. -lm,tz-

MĚSTSKÉ zastupitelky se přišly podívat na útulek pro opuštěná zvířata.
 Foto: archiv MMJ

RESIDENCE KASKÁDA. Rezidenční čtvrť s názvem Residence Kaskáda po-
zvolna nabývá své budoucí podoby. Jihlavané nyní mohou sledovat budování in-
fr astruktury. V letošním roce bude ukončeno zasíťování prvních 23 stavebních 
pozemků etapy A. Lokalita postupně nabídne bydlení v 67 rodinných domech, 
20 řadových domech a 7 bytových nájemních domech. K této zástavbě bude v ro-
ce 2013 vybudovaná nová silnice od kruhové křižovatky, která vznikne na místě 
dnešního napojení prodloužené Vrchlického ulice k ulici S. K. Neumanna. Kromě 
prodeje stavebních pozemků bude investor stavět domy tzv. na klíč. Na snímku 
jedna z variant takto realizovaných budoucích rodinných domků. -rt-

Stovky reakcí ke konceptu ÚP Jihlavy

Zastupitelky za mřížemi

Jihlavský klub zastupitelek na-
vštívil útulek pro opuštěná zvířata. 
„Chtěly jsme se seznámit s tímto zaří-
zením a třeba i pomoci s případnými 
problémy,“ řekla zastupitelka Renata 
Fehérová. 

Zařízení, provozované v bývalých 
armádních prostorech v Jihlavě – 
Pístově, v době návštěvy zastupite-
lek pečovalo o 27 psů a dvě opič-
ky drápkaté. „Před deseti lety prošlo 
útulkem na čtyři stovky psů ročně, ny-
ní je to asi o sto méně. Letos jsme za-
tím odchytili a do útulku umístili 186 
psů,“ uvedl Jan Frenc, ředitel měst-

ské policie, která útulek provozuje. 
Šestice pracovníků se už starala i o 
hady, sklípkany, lišky, ovce, divočá-
ka, ovce či dravé ptáky. 

„Byly jsme příjemně překvapeny 
celkovou úrovní zařízení. V celém 
areálu je pořádek a čisto, péče o zví-
řata je na vysoké úrovni,“ pozname-
nala zastupitelka Stanislava Proke-
šová. Zastupitelky zároveň vyzývají 
nejen jihlavskou veřejnost, aby 
pomohla péči o opuštěná zvířata 
například nákupem granulí nebo 
darem psích hraček nebo starých 
dek. -rt,lm-

Domov seniorů Stříbrné Terasy (DSST) v Jihlavě pozval veřejnost na Den 
otevřených dveří. 

V rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb ČR pod heslem „…aby 
se člověk cítil člověkem“  DSST propagoval myšlenku, že pojítkem všech ty-
pů sociálních služeb musí být zachování lidské důstojnosti  a úcta k člověku, 
bez ohledu na jeho věk, sociální postavení a zdravotní stav.

Obyvatelé DS Stříbrné Terasy měli připravený bohatý program. „Připravili 
jsme uživatelům  balónkovou párty, vybrali si pro Čtení v kapli  úryvky z Káji 
Maříka, shlédli vystoupení dechovky Otíňanka, nebo si pro svůj domov  vlastno-
ručně vyrobili podzimní dekorace pod vedením zkušené  aranžérky květin,“ uved-
la vedoucí sociálně-aktivizačního úseku Petra Slavíková Rychlá. -lm-

Den otevřených dveří 
ve Stříbrných Terasách

Rozvoj jihlavského bydlení

Většina měst a obcí se v těchto týd-
nech rozhoduje o velikosti poplatku 
za svoz komunálního odpadu, kte-
rý radnice musí stále více dotovat ze 
svých rozpočtů. 

„Svozové společnosti nezvyšují ceny, 
dlouhodobě je udržují na stejné úrovni, 
či dokonce mírně zlevňují. Příčinou je 
neustále se zvyšující množství odpadu, 
které společnost produkuje,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro oblast život-
ního prostředí Rudolf Chloupek. Na 
tuto situaci reaguje novela zákona, 
která městům umožňuje poplatek na-
výšit ze současných 500 korun až na 
1.000 korun za jednu osobu na rok. 

Jihlavané už několik let platí popla-
tek 500 korun za osobu, skutečné ná-
klady jsou však asi 750 korun, rozdíl 
250 korun za každého občana doplá-
cí radnice, což v součtu znamená 12,5 
milionu korun ročně, které město 
hradí ze svého rozpočtu.  

Zastupitelstvo (po uzávěrce Novin 
jihlavské radnice - pozn. red.) rozho-
dovalo o změně vyhlášky o svozu od-
padu, která zahrnuje právě i poplatek 
za svoz. V návrhu je navýšení poplatku 

na 700 korun za občana a rok.  Celko-
vé náklady města na nakládání s odpa-
dy v roce 2011 činily 36.340.000 ko-
run.

Mnozí občané na tento návrh reagu-
jí názorem, že po navýšení poplatku 
nemá smysl třídit odpad. „Chtěl bych 
tento mýtus vyvrátit. Vytříděný odpad 
se prodává a peníze se městu vrací zpět 
do systému nakládání s odpady. Kdyby 
občané tak dobře netřídili, návrh na na-
výšení poplatku by musel být vyšší. Čím 
více se bude třídit, tím nižší mohou být 
poplatky za svoz odpadu,“ vysvětlil ná-
městek primátora Rudolf Chloupek.

Spolu se změnou poplatku by se 
podle návrhu měl rozšířit i okruh po-
platníků. Dosud nebylo možné zpo-
platnit cizince, dlouhodobě pobýva-
jící na území města, a také vlastníky 
nemovitostí, kteří svou nemovitost 
pronajímají osobám bez trvalého po-
bytu, kteří rovněž produkují odpad, 
užívají službu svozu odpadu, ale po-
platek nehradí. 

O defi nitivní podobě vyhlášky, bu-
deme informovat v příštím čísle NJR.
 -lm,rt-

Odpadu je čím dál více


