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Město se dohodlo s Aventinem

JN – LEDEN 2021

Jak bude město
vypadat za 12 let?
Můžete se zapojit i vy

SLEDOVANÁ stavba obchodního komplexu Aventin u pelhřimovské výpadovky by se měla veřejnosti otevřít na jaře.
Foto: Petr Klukan
Jihlavští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci s nákupním centrem
Aventin. To vzniká na výpadovce z
Jihlavy do Pelhřimova. Zastupitelé
taktéž posvětili změnu územního plánu, o kterou požádal Aventin.
A to z důvodu, že potřebuje v projektu přeložit o 20 metrů komunikaci,
která ho napojí na stávající dopravní
infrastrukturu. Dle jednatele Aventinu Oty Kohoutka v případě, že by

ke změně v územním plánu nedošlo, mělo by to za následek omezení
využití areálu.
Ve smlouvě o spolupráci se Aventin zavázal, že v první etapě vloží do
okolní infrastruktury okolo 15 milionů korun.
Mezi tyto plánované investice Aventinu navíc patří například vybudování
cyklostezky nebo odbahnění rybníka.
V případě, že tak neučiní nebo

nedodrží dohodnuté termíny, vystavují se hrozbě finančních sankcí.
„Kdyby tam došlo k nějakému prodloužení, tak za dva roky se nebudeme
bavit o zhruba nějakých 15 milionech,
ale o nějakých 16,5 milionu korun,“ přiblížil náměstek jihlavské primátorky
Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!).
S otevřením nákupního centra pro
veřejnost se počítá na jaře příštího
roku.
-pab-

Co se vám v Jihlavě líbí, nebo
nelíbí? Co chcete změnit?
Na co se má město připravit
nebo kam se ubírat?
Také veřejnost se může zapojit
do strategie rozvoje, kterou Jihlava připravuje na roky 2022–
2032.
Všechny potřebné informace,
jak se do kampaně Probereme
Jihlavu můžete zapojit, zjistíte
na webu města: www.jihlava.cz/
proberemeji nebo na jeho Facebooku.
Celou kampaň má na starosti
manažerka strategického plánování Anika Chalupská.
Podle ní sběr informací potrvá
do června. Veřejnost má na zasílání svých podnětů času méně.
„V lednu až březnu budeme od
obyvatel sbírat náměty na silné a
slabé stránky a jejich důležitost,“
přiblížila manažerka.
Podle ní město chce mít vizi,
jak by mohlo vypadat v roce
2032. Jakým způsobem bude
město občany při této kampani
oslovovat, není zatím jasné.
„Jak to udělat, konzultujeme s
Brnem, Českým Krumlovem a
Ostravou, neboť tam byla veřejnost vtažena do tvorby strategie od
samého začátku,“ dodala Chalupská.
-pab-

