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Zeptali jsme se:

Jihlavské supermarkety na jednu stranu zatěžují dopravu ve městě, 
na druhou stranu přináší pohodlí pro obyvatele města. Jaký postup by 
mělo volit vedení města k těmto investičním akcím?

Připravujeme pravidla pro plánovací smlouvy
Z návštěvnosti supermarketů je jednoznačně vidět, že je o tuto službu mezi 

občany všeobecný zájem, a proto je dobře, že podnikatelé i v tomto segmen-
tu investují v našem městě. 

Současně si však uvědomme, že 
se tím zvyšují nároky především na 
dopravní infrastrukturu - její budování 
a údržbu. 

Proto již od roku 2010 město uzavírá 
s investory tzv. plánovací smlouvy, ve 
kterých se investor dobrovolně zava-
zuje k vybudování určité infrastruktu-
ry. Chápejme to jako jejich společen-

skou odpovědnost za udržitelný rozvoj města a kvalitu života v něm. 
Pro tyto závazky v plánovacích smlouvách však nejsou stanovena pevná 

pravidla. Město proto připravuje pro investory jasná pravidla, která jsou v 
současné době diskutována na různých platformách a budou předložena k 
projednání na podzimním jednání zastupitelstva.

Podpora investic je prioritou
Investice nesmí nadměrným způ-

sobem poškozovat životní prostře-
dí města. Mám tím na mysli zejména 
výrobu přinášející další emise, zne-
čišťující ovzduší nebo přímo výrobu a 
služby…. 

Pokud se týká dopravy ve městě, 
samozřejmě ji investice dále zvyšu-

jí. Včetně zásobování supermarketů… Osobně se domnívám, že ve městě je 
supermarketů dost a nepochybuji, že i nově stavěné supermarkety na Pelhři-
movské své zákazníky najdou… . 

Občané by za nákupem mohli jít pěšky nebo jet městskou hromadnou 
dopravou. Místo toho jsou parkoviště plná aut… . Jednoznačně dopo-
ručuji investice ve městě podpořit. Návrh náměstka primátora Ing. Víta 
Zemana na zavedení poplatků investorů městu u investic považuji za 
škodlivý a tento případný návrh nemohu podpořit.

Supermarketů máme dost
Vedení města by k růstu počtu dal-

ších supermarketů mělo zaujmout 
velice zdrženlivý a uvážlivý postoj. 
Souhlasem s výstavbou a následným 
otevřením City Parku si tehdejší 
vedení města způsobilo vylidnění 
centra a uzavírání menších obchodů 
a provozoven. 

Jestli chtějí investoři v Jihlavě stavět další supermarkety, je třeba mít na 
zřeteli, že nejsou jihlavští, v Jihlavě budou realizovat zisky a odčerpávat 
jihlavskou kupní sílu jinam. 

Místní podnikatel peníze podrží v regionu… .
Staví se Aventin na pelhřimovské výpadovce a koncem tohoto roku by 

měl zahájit provoz. Určitě to znatelně pocítí City Park a výrazně a samo-
zřejmě i návštěvnost centra města. 

… Muselo být tehdejšímu vedení zřejmé, že provoz Aventinu bude mít 
dopad na návštěvnost centra. 

… A co taková ekologie a energetická náročnost?  V každém supermar-
ketu je zapnutá klimatizace, chladírenské zařízení, osvit a prostory se vytá-
pí. … Má v Jihlavě význam stavět další a další supermarkety? Já říkám, že 
ne.
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