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Město Jihlava má k 31. 8. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.355 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpnu 2013
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Úřad územního plánování převzal od zpracovatele ná-
vrh nového územního plánu Jihlavy. Dokument vychází 
z konceptu územního plánu, který byl veřejnosti před-
staven v září loňského roku. 

Návrh územního plánu je zpracován ve dvou varian-
tách. „Severní varianta“ se odlišuje tím, že navrhuje roz-
vojovou plochu pro bydlení v lokalitě Reindlerov. „Jižní 
varianta“ pak směřuje rozvoj bydlení na jih Jihlavy mezi 
ulice Pístovská – Kosovská.

Do návrhu byly zapracovány všechny připomínky a ná-
mitky, které byly vyhodnoceny jako opodstatněné a by-
ly odsouhlaseny na červnovém zasedání zastupitelstva 
města Jihlavy. 

Územní plán je jeden ze strategických dokumentů 
pro budoucí rozvoj města, proto je opět vítána co nej-

širší zpětná vazba občanů.  Projednávaná dokumenta-
ce je zveřejněna od 20. 9. 2013 na internetové adrese: 
http://pup.jihlava.cz. Každý může vložit své připo-
mínky nejpozději do 7. 11. 2013 ve webové aplikaci 
nebo je zaslat písemně na adresu úřadu územního plá-
nování. 

Po tzv. společném jednání dotčených orgánů zastupi-
telstvo města Jihlavy do konce roku 2013 rozhodne o va-
riantě řešení územního plánu. Úřad územního plánování 
následně zajistí upravení návrhu podle výsledku projed-
nání.

Upravený a posouzený návrh bude na jaře 2014 zno-
vu veřejně projednán za přítomnosti zpracovatele. Nový 
územní plán by měl být schválen zastupitelstvem města 
v polovině roku 2014. -tz-

PUPík se vrací! – připomínkujte 
návrh nového územního plánu

Dne 24. září 2013 zemřel 
pan František Bruna, mís-
tostarosta města Jihlavy v le-
tech 1990 – 1994. 

Vedení města Jihlavy vyjadřu-
je politování a pozůstalé rodině 
upřímnou soustrast. 

Magistrát města Jihlavy k uctě-
ní památky někdejšího místosta-
rosty umístil na budovu radnice 
černý prapor.

 Čest jeho památce.

Zemřel František Bruna, 
místostarosta Jihlavy 1990–94

Jihlava v září od Svazu vodovo-
dů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) 
dostala zpět první část svého ma-
jetku. 

Jde o vodohospodářskou infrastruk-
turu, kterou vybudovalo město po 
roce 2000, do svazku bylo k tomuto 
majetku vloženo pouze právo hospo-
daření. O vydání majetku v hodnotě 
341 milionů zpět Jihlavě rozhodl kraj-
ský úřad.

„Je to průlom. Současný stav vodo-
vodů a kanalizací do významné míry 
brzdí rozvoj města, toto je první krok 
ke změně. Město má zájem se o tuto 
důležitou část infr astruktury dobře 
starat, rozvíjet ji, zajistit v této oblasti 
obyvatelům i organizacím patřičný ser-
vis. Okolnosti, za kterých se vydávání 
majetku odehrává, mě mrzí. Kdyby ve-
dení SVAK plnilo sliby a neignorovalo 
vlastní stanovy a rozhodnutí vlastní 
valné hromady, Jihlava by se nemusela 
dovolávat práva u soudu a krajského 
úřadu,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. 

Jihlava se dožadovala navráce-
ní svého majetku u krajského úřa-
du proto, že jí nebyl po odchodu ze 
SVAK ke konci roku 2012 majetek 
vydán. Podle rozhodnutí své valné 
hromady měl svazek majetek vydat 
městu dobrovolně, vedení svazku 

SVAK vydal Jihlavě část majetku
však toto usnesení ignorovalo a stále 
ignoruje, SVAK vydává městu jeho 
majetek pouze na základě pravomoc-
ných rozhodnutí státních orgánů.  

Zároveň SVAK předal městu majet-
kovou a provozní evidenci majetku s 
právem hospodaření. Jde o devět ob-
jemných a těžkých krabic, jejichž ob-
sah projde kontrolou úplnosti. „Po-
kud budou všechny dokumenty úplné, 
bude Jihlava spokojena, neboť SVAK 
konečně splnil svoji zákonnou povin-
nost a vydal Jihlavě zpět majetek, který 
byl do svazku vložen s právem hospo-
daření,“ uvedl právní zástupce města 
Miroslav Šianský. 

Zástupci SVAK na radnici přivez-
li i dokumenty, které neměly být 
součástí předávaných materiálů. „K 
protokolu o předání je připojen návrh 
SVAK na uzavření jakési další doho-
dy. Mrzí nás, že tento návrh byl při-
ložen k předávacímu protokolu, jako 
by měl být součástí vydávaných do-
kumentů podle rozhodnutí krajského 
úřadu. Město Jihlava jej prostuduje 
a vyjádří se k němu, nicméně návrh 
nemá nic společného s rozhodnutím 
krajského úřadu o povinnosti SVAK 
vydat majetek,“ dodal advokát Mi-
roslav Šianský, který jako zmocněný 
zástupce města dokument odmítl 
na místě podepsat. 

Jihlava očekává vydání i další čás-
ti majetku, tzv. majetku vloženého, 
který byl vybudován městem a do 
majetku svazku vložen v letech 1993 
až 2000, v hodnotě asi 85 milionů 
korun. Také v tomto případě o po-
vinnosti SVAK vydat majetek již roz-
hodl krajský úřad. 

Celkem se Jihlava domáhá vydání 
majetku v hodnotě cca 1,2 miliardy 
korun. SVAK již veřejně deklaroval, 
že Jihlavě žádný majetek dobrovolně 
nevydá. Největší částí je privatizova-

ný majetek. Jde o vodovody a kana-
lizace na území města, které patřily 
státu a v roce 1993 při privatizaci 
přešly do majetku SVAK. Krajský 
úřad nyní rozhodne o tom, zda má 
město nárok, aby mu SVAK vyplatil 
část své hotovosti ve výši 52 mil. Kč. 

Na webové stránce města www.ji-
hlava.cz v sekci Vystoupení Jihlavy ze 
SVAK Jihlavsko jsou transparentně 
umístěny dokumenty a komunikace 
spojené s odchodem města ze svazku 
a návratem majetku města. -rt-

ZÁSTUPCI SVAK přivezli na magistrát majetkovou a provozní evidenci majet-
ku s právem hospodaření.  Foto: archiv MMJ

Změna termínů v plavání veřejnosti 
Bazén Evžena Rošického v Jihlavě rozšiřuje o hodinu plavání veřejnosti. Čas na 

bazénu, který byl každý pátek od 18.00 do 19.00 hodin určen fi rmám, bude nyní 
k dispozici veřejnosti. To znamená, že každý pátek bude mít plavání veřejnost od 
16.00 do 21.30 hodin. Změna nového rozvrhu platí do 30. 6. 2014.  -lm-

Deratizace města
Jihlavský magistrát připravuje pod-

zimní preventivní zásah proti roz-
množování hlodavců. Jihlavská ve-
řejnost může už nyní upozornit na 
místa s výskytem hlodavců, která bu-
de vhodné ošetřit. 

Informace přijímá odbor správy rea-
lit na adrese Čajkovského 5, telefonic-
ky na číslo 567 167 306 nebo mailem 
na katerina.kadlecova@ji hlava-city.cz. 
Deratizace začne v říjnu. 

 -lm-


