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pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, 
minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m2, býv. tabák, minimální nájemné po slevě 
činí 24.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m2, býv. advokátní kancelář, minimální 
nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m2, býv. cestovní agentura, minimální ná-
jemné po slevě činí 92.000 Kč za rok

prodat street-stylové překážky  ze Skate parku v Jihlavě, minimální kupní 
cena činí 50.000 Kč (vč. DPH)

Nabídka majetkového odboru

Bližší informace na www.jihlava.cz,  na tel. 565 592 630 (prodej majet-
ku), tel. 565 592 631 (pronájem nebytových prostorů), příp. na Majet-

kovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto zá-
měry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 

výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

 Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňu-
je záměry výběrovým řízením formou dražby dne 8. 11. 2017s uzávěr-
kou žádostí dne 6. 11. 2017 (v 17.00 hod.)

Zastupitelstvo města v září schvá-
lilo územní plán města. Byla tak 
zakončena zhruba osmiletá prá-
ce na jeho přípravě, projednání a 
úpravách. 

Původní územní plán z roku 2001 
byl z velké části naplněn, a uply-
nulo návrhové období, ke kterému 
byl rozvoj města koncipován. Nový 
územní plán reaguje na potřeby kraj-
ského města a navrhuje komplexní 
rozvoj města na další období. „Územ-
ní plán je bezesporu jedním z nejdů-
ležitějších dokumentů, které zajišťují 
efektivní hospodaření a správu města. 
V souladu s tímto dokumentem musí 
být realizovány všechny činnosti a zá-
měry v území, proto se prakticky dotý-

ká každého obyvatele města,“ vysvětlil 
vedoucí úřadu územního plánování 
Tomáš Lakomý. 

Územní plán byl předložen zastupi-
telstvu města ke schválení již v červ-
nu 2016, ale návrh nebyl schválen, a 
po obsáhlých diskuzích byly schvále-
ny pokyny pro jeho úpravu. Úpravy 
se týkaly vypuštění několika rozvo-
jových ploch, především nové rozvo-
jové plochy ve Zborné. 

Celková koncepce rozvoje města 
zůstala zachována, ale zásadní nově 
vymezené rozvojové plochy byly 
převedeny do územních rezerv s tím, 
že území budou nejprve prověřena 
územními studiemi, a teprve poté, 
formou změny, aktivovány do územ-

Jihlava vysílá jasný signál - chce 
zvýšit kvalitu výstavby, a  přitom 
klást důraz na veřejná prostranství.

Formou architektonické soutěže po-
řídilo Město v roce 2017 územní stu-
die pro pět lokalit v Jihlavě. Poslední 
ze série veřejných plánovacích setkání 
k územním studiím proběhlo v říjnu.

Předmětem studií jsou rozvojové 
lokality Handlovy Dvory (za Tes-
cem), Na Bělidle (u Jihlavanu) a 
Špitálské předměstí (u UniHobby), 
a zároveň i lokality stávající, které 
vyžadují úpravu svých veřejných 
prostranství – prostor ulice Hav-
líčkova (mezi náměstím Svobody 
a Jihlavskými terasami) a Sídliště I 
(pod nemocnicí), které je nejstar-
ším sídlištěm ve městě. 

Na setkání představili architek-
ti - autoři studií - dosavadní průběh 
zapracovávání úprav z prvních plá-
novacích setkání, která proběhla na 
začátku letošního roku. Poté násle-
dovala diskuze s veřejností. Podněty 
a připomínky účastníků byly zazna-
menány a předány zpracovatelům 
studií jako podklad pro dopracování 
fi nálních podob návrhů. 

„Studie budou poté zaregistrovány 
v evidenci územně plánovací činnosti, 
čímž se stanou ofi ciálním podkladem 
pro budoucí dění v těchto lokalitách. 
Například developer pak bude při 
zájmu o investici v lokalitě Špitálské 
předměstí již předem znát rámcová 
pravidla, jak má vypadat veřejný pro-
stor, uliční síť, či systém pěších propoje-
ní v lokalitě,“ řekl arch. Tomáš Lako-
mý,
vedoucí úřadu územního plánování. 

Stejně tak například při plánování 
revitalizace Sídliště I již budou pro-
zkoumány možnosti doplnění par-
kování, úpravy zeleně či veřejných 
prostranství, a po dohodě (mimo 
jiné) se správci zeleně či komunikací 
může probíhat jejich postupná reali-
zace.

„Chtěli bychom tímto poděkovat všem 
zúčastněným obyvatelům za čas, věno-
vaný těmto setkáním, a za jejich podně-
ty a připomínky,“ doplnil Lakomý. 

Hotové územní studie najdete  na 
webových stránkách Jihlavy www.jihla-
va cz pod odkazy Město a úřad / Mapy 
(GIS) a Územní plánování / Územní 
plánování / Územní studie obcí.   -lm-

Jihlava má svůj Územní plán schválený

Pět jihlavských lokalit podle 
představ občanů

ního plánu. Tento postup by měl za-
jistit větší kontrolu a možnost Města 
ovlivnit charakter výstavby na rozvo-
jových plochách.

„Ve všech fázích vznikajícího doku-
mentu proběhly k územnímu plánu 
nesčetné diskuze na odborné, politic-
ké i veřejné úrovni. Ve sporných otáz-
kách bylo vždy hledáno kompromisní 
přijatelné řešení. Při projednání bylo 
využito unikátní webové aplikace, kte-
rá nejenom pomohla zpracovatelům 
a pořizovatelům při vyhodnocování a 
zapracování požadavků obdržených v 
průběhu projednání, ale hlavně umož-
nila široké veřejnosti podrobně a v 
klidu se s dokumentací v jednotlivých 
fázích projednání seznámit,“ doplnil 
náměstek primátora Radek Popelka. 

Snahou bylo zapojit do procesu 
pořízení územního plánu co nejvíce 
lidí z různých oborů, protože pouze 
takto mohl vzniknout pro nadcháze-
jící období správy města kvalitní do-
kument. 

Nový územní plán navrhuje kom-
plexní rozvoj města, zejména dosta-
tek ploch pro bydlení, výrobu, služby 
a rekreaci. Ke každé ploše stanovuje 
hlavní využití, dále přípustné využi-
tí, nepřípustné využití, nebo případ-
ně podmíněně přípustné využití.

Pro všechny rozvojové plochy také 
dimenzuje veřejnou infrastrukturu. 
Územní plán navrhuje cca 500 ha 
rozvojových ploch, z toho 215,5 
ha pro bydlení a 121 ha pro výro-
bu a průmysl. Dalších 210 ha ploch 
je zařazeno do územní rezervy, tyto 
plochy budou postupně prověřeny 
a formou změn územního plánu po-
stupně převedeny do zastavitelných 
ploch. 
Schválený územní plán by měl být 
zárukou právní jistoty v území. Kon-
cepce rozvoje města je v dokumentu 
stanovena v horizontu 10 - 15 let. 

Měla by umožňovat vyvážený a har-
monický rozvoj města. Stanovená re-
gulace jednotlivých funkčních ploch 
by neměla komplikovat stavební čin-
nost investorů, ale zároveň by měla 
umožnit odmítnout stavby s nega-
tivním dopadem do území. 

„Je třeba si však uvědomit, že před-
kládaný dokument sám nevyřeší úplně 
vše. K tomu, aby splnil očekávání do 
něj vkládaná, je třeba s ním a podle 
něj dále pracovat. Využití jednotlivých 
ploch je do určité míry fl exibilní,“ řekl 
Lakomý.

Některé činnosti jsou umožněny 
pouze jako přípustné, nebo podmí-
něně přípustné. Územní plán stano-
vuje rozvoj území pouze v podrob-
nosti celých funkčních ploch, proto 
pro zajištění kvalitní zástavby je u ně-
kterých rozvojových ploch v územ-
ním plánu zakotvena podmínka před 
realizací výstavby zpracovat podrob-
nější územně plánovací dokumenta-
ci ve formě územní studie. 

Územní plán je však pouze předpo-
kladem kvalitní výstavby, její napl-
ňování je podmíněno investicemi do 
veřejné infrastruktury. Na schválení 
územního plánu by proto bylo vhod-
né navázat plánováním investičních 
akcí a jejich promítnutím do rozpoč-
tu města.

Město Jihlava si současně uvědomu-
je, že práce na pořízení nového územ-
ního plánu trvaly poměrně dlouho, a 
v některých částech města se mohla 
situace změnit, proto je připraveno 
v nejbližší době otevřít soubor změn 
územního plánu č. 1. a zabývat se no-
vými podněty občanů. Za tímto úče-
lem bude zřízena komise Rady města 
pro územní plánování.

Nový ÚP je k dispozici v tiskové 
kvalitě na www.jihlava.cz/novy-u-
zemni-plan-schvalene-zneni/ds-
56557.  -lm-

prodat volné byty v domech v Jihlavě: 
• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28, 2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kupní 
cena činí 1.201.800 Kč
• č. 1342/1 v domě Křížová 9 v Jihlavě, 1+kk, 1. NP, 30,40 m2, minimální 
kupní cena činí 791.800 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Helenín, obec Jihla-
va, jehož součástí je dům č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 37, 
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 438 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena činí 4.157.586 Kč


