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(Dokončení ze str. 1)
Dodávky vody musí být zajištěny 

ze zákona. Jinými slovy voda poteče 
dál, ať ji bude dodávat ta či ona fi r-
ma. Nicméně všichni registrují, že 
havárií na kanalizaci i vodovodu by-
lo aktuálně v Jihlavě nemálo, takže 
občas se výpadky dodávek vody ob-
jeví.

Připomeňme v několika větách, 
v čem je vlastně spor mezi Jihla-
vou a SVAKem, ze kterého město 
k 31. 12. 2012 vystoupilo?  

Je to v podstatě velmi jednoduché. 
Stanovy svazku říkají, že do měsíce 
po odchodu má být bývalému členu 
vydán jeho majetek. Jihlava už půl 
roku není členem svazku a majetek 
zpátky stále nemá, je nutné se také 
vypořádat fi nančně. Nejde tedy o nic 
jiného, než že se dovoláváme svých 
práv, že chceme, aby se Jihlavě vrátil 
její majetek a poplatky, které už nále-
ží městu, nikoliv svazku. 

Je třeba pečovat o majetek, ale Jih-
lava jej zatím nemůže spravovat, pro-
tože ještě není papírově její. Navíc se 
Jihlavě podařilo získat velkou dotaci 
176 milionů korun na rekonstrukci 

páteřních stok, které jsou pro město 
mimořádně důležité, ale dokud ne-
ní majetek předaný, nelze na něj onu 
dotaci čerpat.

Nicméně se podařilo uspořádat 
schůzku mezi vedením města a 
SVAKu a předávání majetku už za-
čalo.

Fyzická kontrola nezbytných do-
kumentů začala dokonce ještě je-
den den před schůzkou, podařilo se 
to vyjednat po telefonech. A nevím, 
zda to nebyl spíš výsledek předcho-
zího společenského a mediálního 
tlaku. Na schůzce samotné jsme si 
potvrdili, že kontrola a přebírání 
dokumentace bude pokračovat dál. 
Obě strany potvrdily zájem pokra-
čovat, každá má ale jiné představy o 
provedení. U konce ještě nejsme.

Jakou hodnotu má majetek, o 
kterém se bavíme?

Celkem jde o majetek v hodnotě 
asi 1,5 miliardy korun. Aktuálně na-
ši pracovníci kontrolují dokumenty 
k části majetku tzv. vloženého s prá-
vem hospodaření v hodnotě 341 mi-
lionů korun. Potom půjde o druhou 

část, což je majetek na území města 
v devadesátých letech předaný do 
svazku ze státu a vybudovaný už po 
vstupu města do svazku. Do třetice 
jde o vypořádání tzv. nedělitelného 
majetku, jako je úpravna vody, přiva-
děče vody k obcím apod.

Zpátky k haváriím na kanaliza-
ci. Letos Brněnská a Vrchlického, 
loni obdobný propad vozovky do 
kanalizaci v Hamerníkově ulici. 
Čím je to způsobeno?

Máme za to, že dosavadní péče o 
vodohospodářský majetek v Jihlavě 
dlouhodobě nebyla dobrá, mimo ji-
né proto se Jihlava rozhodla ze svaz-
ku odejít. Tyto havárie nám dávají za 
pravdu. Jihlava v úvodu devadesátých 
let vstoupila do dobrovolného svazku 
vodovodů a kanalizací, který se měl o 
vodohospodářský majetek ve městě 
řádně starat. Z nemalého vodného a 
stočného, které musí jihlavští obča-
né platit, se měl majetek udržovat a 
modernizovat, což se zdaleka nedě-
lo tak, jak bylo potřeba. Nějaké po-
ruchy budou vždy, ale že po dvaceti 
letech péče SVAKu třeba v Brněnské 
ulici tečou splašky jakýmsi zřejmě 

středověkým tunelem vyrovnaným z 
kamení, je na pováženou. 

Kanalizace sice není vidět, ale pro 
chod města je nezbytná. 

Ano. Několik konkrétních projektů 
je zastaveno, protože bez kanalizace a 
vodovodu se prostě nedá budovat. Ta-
to infrastruktura je velmi drahá a Jihla-
va bude defi cit v údržbě a rozvoji sítí 
dlouho a draze dotahovat. 

Příkladem může být roky neoprave-
ný povrch Brněnské ulice. Je ostudou 
města. 

Pochopitelně nemá smysl opravit 
dlažbu v ulici, pod jejímž povrchem je 
prastará kanalizace neznámého tech-
nického stavu. Ale už letos na podzim 
konečně splní radnice závazek a tuto 
ulici začne kompletně opravovat. Pů-
jde se odspodu z ulice Křižíkova po-
stupně po částech Brněnskou ulicí až 
k Masarykovu náměstí. Půjde o novou 
kanalizaci, veřejné osvětlení, chodníky 
a vozovku. Těším se, že výsledek bude 
velmi dobrý a Jihlavané to přivítají.

Zastupitelé už uvolnili peníze na pro-
jekt podobně rozsáhlé rekonstrukce 
ulice Srázná, tu bychom chtěli začít 
opravovat v příštím roce. -lm-

S primátorem o kanalizaci města

Vyjádřete se 
ke směru města

Jihlava připravuje pro období 2014-2020 tzv. Stra-
tegický plán města. Koncept plánu byl v červnu 
představen veřejnosti, která má i nadále možnost se 
k němu vyjadřovat. Je k prostudování na webu měs-
ta www.jihlava.cz, odkaz „Strategický plán rozvoje 
města“ najdete v levém (červeném) sloupci.

Dokument analyzuje aktuální situaci města a přináší 
ucelený soubor informací o možnostech a směřování 
jeho budoucího rozvoje. Kromě toho má také zahr-
novat konkrétní akční plány pro jednotlivé stanovené 
problémové oblasti, zásobník projektů, monitorovací a 
hodnotící systém a rovněž mechanismy jeho další aktu-
alizace.

Do přípravy strategického plánu a následně do stra-
tegického řízení rozvoje města je zapojena široká škála 
aktérů. Kromě zástupců vedení města jde rovněž o pra-
covníky příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy, 
dále reprezentantů významných organizací, institucí a 
fi rem působících na území města, včetně široké veřej-
nosti. Součinnost aktérů z různých oblastí zaručuje vše-
stranný přístup k řešení problémových témat.

Vyjádření ke konceptu strategického plánu je možné 
posílat na emailovou adresu strategie@jihlava-city.cz 
do 31. července 2013. -lm-

Jihlava v současné době pořizuje nový územní 
plán. Územní plán je zásadní dokument, který sta-
noví koncepci rozvoje města v horizontu 10-15 let. 

„Pořízení územního plánu je dlouhodobý proces. 
Při jeho projednávání je nutné dodržet lhůty vyplý-
vající ze stavebního zákona,“ řekl vedoucí úřadu 
územního plánování Tomáš Lakomý. V uply-
nulém roce byla představena 1. fáze - koncept. 
Zveřejněn byl mimo jiné i pomocí nové webové 
aplikace, do které mohla veřejnost přímo vkládat 
svoje požadavky. 

„Tato aplikace se setkala s mimořádným ohlasem. 
Úřad územního plánování, který pořízení nového 
územního plánu zajišťuje, obdržel kolem 750 při-
pomínek. Všechny byly pečlivě vyhodnoceny a za-
pracovány do pokynů k dopracování návrhu, které 
schválilo zastupitelstvo města. Informace, jak bude s 
konkrétními požadavky naloženo, bude rozeslána v 
nejbližších dnes těm, kteří využili k projednání we-
bové aplikace a zadali do systému svoji kontaktní e-
mailovou adresu,“ doplnil Lakomý.

Zahájení projednání návrhu územního plánu je 

naplánováno na začátek září. Návrh bude znovu 
projednáván pomocí webové aplikace. Občané 
budou moci opět uplatnit své připomínky. Ve hře 
zůstanou obě varianty rozvoje města, které budou 
dopracovány podle schválených pokynů. O vý-
běru varianty by zastupitelstvo města mohlo roz-
hodnout koncem letošního roku. Následně bude 
dopracována konečná podoba územního plánu. 
Předpokládá se, že územní plán bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení v polovině příštího ro-
ku. -lm-

Projednávání územního plánu Jihlavy 

Rekonstrukce Brněnské pokračuje

ULICE BRNĚNSKÁ JE UZAVŘENA A POKRAČUJE JEJÍ REKONSTRUKCE. Důvodem nebyl jen 
zprohýbaný a nevyhovující povrch, ale také nevyhovující stav kanalizece a inženýrských sítí. Řidiči vy-
užívající tuto část Jihlavy tak budou muset omezit pohyb na této ulici, situace je o to nepříjemnější, že 
ulice má obchody, u kterých bude obtížné zásobování.  Foto: Lubomír Maštera


