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Diskuse o návrhu nového územní-
ho plánu, zejména pak přemostění 
Sasovského údolí, odkryly daleko 
vážnější problém: neschopnost ma-
gistrátu předložit odbornou obha-
jobu nového návrhu a zároveň ne-
schopnost představit plán a strategii, 
které budou ekonomicky, ekologicky 
a sociálně obhajitelné. 

Fráze, které vedení radnice stále 
opakuje, pouze prohlubují krizi ko-
munikace mezi úředníky a obyvateli.

Územní plán byl vždy o konsensu 
všech funkčních složek města, o dia-
logu a vizi. Ani jedna z těchto složek 
však nestojí na „zdravých nohou“. 

Konsensus je vnímán jako nutnost 
přijmout vše, co státní správa nadik-
tuje, a dialog v podání vedení města 
je o tom, že se za pomoci krásné apli-
kace lidem umožní vyjádřit se, ale je-
jich připomínky se šmahem hodí do 
koše. Vize, tedy to nejpodstatnější, 
pak v obhajobě prvních dvou složek 
chybí úplně. 

A tak zatímco občané Jihlavy sledují 
souboj severu proti jihu (nebo obrá-
ceně), tedy zápas o to, kde bude pro-
bíhat rozvoj v následujících letech, 
nevšímají si dostatečně jedné důležité 
maličkosti. 

Místo centralizovaného rozvoje se 
nám zastavují kompletně všechna pří-
městská sídla, která sekundárně při-
nášejí obrovské ekonomické zatížení 
města a jeho dopravy, a následnou 
nutnost stavět obchvaty či mosty. Jak 

prosté. Přes chybějící představu o bu-
doucí podobě města i současné pro-
testy je však třeba pochopit, že potře-
ba propojení Znojemské a Kosovské 
ulice bude jednou předmětem dalších 
územních plánů. 

Ta chvíle je však daleko. Do té 
doby je nutné současným územním 
plánem umožnit kvalitní využití 
stávajícího skeletu města, předlo-
žit rovné podmínky zastavitelnosti 
jak pro centrum, tak pro příměstská 
sídla, nabídnout nejen plochy, ale 
také infrastrukturu na morfologicky 
přístupných a urbanisticky vhod-
ných místech, a řídit se odborným 
názorem široké veřejnosti.

Do té doby pracujme na efektiv-
ním využití toho, co máme, a nevy-
mýšlejme chiméry a megalomanské 
příšery, jako je v současnosti pláno-
vaný most přes Sasovské údolí. 

A to je fi losofi e a vize TOP 09. 
Není to přece válka severu proti 
jihu, TOP 09 chce jen rozvíjet celé 
území Jihlavy hospodárným, udrži-
telným a rozumným způsobem ke 
spokojenosti všech občanů města.

Pokud se týká územního plánu 
z roku 2001, předpokládal rozvoj jižní 
oblasti po roce 2020, a to za dalších 
podmínek, jako je nárůst obyvatel 
nebo rozvoj průmyslu a zaměstnanos-
ti. Nic z toho v nejbližší době není ak-
tuální. Věra Podhorská

zastupitelka za TOP 09
odborný poradce: Ing. Vít Zeman

Sever proti jihu aneb územní 
plán trochu jinak

Zoo Jihlava přichystala pro návštěvníky překvapení v podobě nové odpo-
činkové zóny. Tato zóna se nachází v místě starého sadu mezi expozicí hyen a 
australskou farmou. 

Návštěvníci mohou využít několik houpacích sítí, stylových piknikových 
lehátek a velké ohniště s lavicemi. Pro kojící maminky je připraven speciální 
koutek s lavičkou. Pohodu a klid ve stínu starých stromů na dohled od zají-
mavých zvířat si s nadšením užívají malí i velcí návštěvníci. -tz-

Dva sousedící výběhy v expozi-
ci malých koček se hemží mláďaty. 
Kočkám bažinným se 27. 5. narodi-
la tři koťata, ale matka je doposud 
ukrývala před zraky návštěvníků. 
Rodiče koťat pochází z Francie a Pol-
ska, páru je nyní 10 let. 

Dvě mláďata se narodila před třemi 
týdny i ve výběhu karakalů. Samice 
je sice nespouští z dohledu, ale po-
zorní návštěvníci již mohou spatřit 

první nesmělé krůčky a skotačení 
malých karakalů. 

Odchov tuleního mláděte ze dne 
30. června se bohužel přes veškerou 
snahu ošetřujícího personálu Zoo 
Jihlava nezdařil. 

Přesto byl velmi cennou zkuše-
ností pro samici Taminu, která 
díky němu získala základní mateř-
ské návyky potřebné pro odchovy 
dalších mláďat. -tz-

Mláďata v Zoo Jihlava

Nová odpočinková zóna v Zoo 

Kotě kočky bažinné mohou vidět navštěvníci jihlavské Zoo.  Foto: archiv MMJ


