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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00310 
Název nositele strategie: Statutární město Jihlava 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / číslo 
strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.6 Analýza potřeb / 
str. 94 

V Analýze potřeb chybějí staré zátěže, kterým je 
v analytické části věnována celostránková podrobná 
tabulka a které v navazující analýze problémů uvedeny 
jsou – společně s opuštěnými areály. 

Doplněno. 

2 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN,2015) 

I. 6 Analýza potřeb / 
str. 94 

Není vysvětleno, proč jeden odpadový problém nebude 
řešen integrovaným postupem, zatímco u problému 
druhého toto uvedeno není. 

Upraveno. 

3 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.7 Analýza problémů 
/ str. 98 

U analýzy problémů, která je vyvedena formou schématu, 
chybí v „buňce“, jež se věnuje historickým stavbám, slovo 
„památek“. 

Opraveno. 

4 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.4 Životní 
prostředí / str. 53 

Na straně 53 je uvedeno, že skládka odpadů v Jihlavě je 
jedním z největších znečišťovatelů povrchových vod. 
Takové tvrzení je dosti neobvyklé a překvapující a bylo by 
vhodné je v textu vysvětlit. 

Doplněno vysvětlení. 

5 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.4 Životní 
prostředí / str. 55 

Nelze souhlasit s tvrzením v odstavci I.3.4.5, že existence 
ekologické zátěže je podmíněna neexistencí původce 
tohoto stavu.   

Upraveno, doplněno 
vysvětlení. 

6 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

II. Návrhová část, II.3 
Popis opatření / str. 
116 

Specifikace jednotlivých cílů, jež je uvedena na straně 
115, v další kapitole II.3 Popis opatření  prakticky 
nepokračuje s odůvodněním (v úvodu), že opatření pod 
body 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3.1 budou rozpracována jako 
„nezávazná“ v jedné z příloh hodnocené strategie, 
protože některé operační programy „neumožňují zapojení 
integrovaných projektů“. 

Ověřeno. 



Připomínkový list 
 

2 

 

Doporučuji takové tvrzení ještě ověřit na příslušných 
řídících orgánech. 

7 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

II. Návrhová část, II.3 
Popis opatření / str. 
116 

Na straně 116 je chybně uvedeno, že popis nezávazných 
opatření je obsahem přílohy č.8, správně jde o přílohu 
č.10.  

Opraveno. 

8 Ing.Michael Barchánek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

III. Implementační 
část, III.2.4 Realizace 
integrované strategie 
/ str. 147 

Na straně 147 je tisková vada – dva tisky přes sebe 
(schéma 7). 

V elektronickém 
dokumentu tato vada 
uvedena nebyla. 

9 Ing. Petr Víšek  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.5 Sociální 
oblast a zdravotnictví 
/ str. 61 

Dokument se odvolává na analýzu GaC z roku 2006. Bylo 
by vhodné ověřit nové údaje o sociálně vyloučených 
lokalitách podle letos dokončeného výzkumu GAC pro 
MPSV.  

Doplněny údaje z Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit 
z roku 2015 (Gac spol. 
s.r.o.). 

10 Ing. arch. Martina 
Hovořáková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.3 Doprava 
/ str. 43 - 49 

Je potřeba částečně doplnit informace a zdůvodnění 
potřebnosti obnovy vozového parku, bezbariérovosti, 
dále uvedení podrobnějších informací ke koncentraci 
služeb a pracovních příležitostí v historickém centru 
města Jihlavy v návaznosti na chybějící parkovací systémy 
v rámci města a celého IPRÚ.  

Doplněno. 

11 Ing. arch. Martina 
Hovořáková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.4 Zmapování 
strategií relevantních 
pro dané území / str. 
80  

Doporučuji neuvádět vazbu na strategické dokumenty, 
jejichž platnost již vypršela nebo končí v r. 2015 nebo 
odůvodnit, které jejich části mají platnost i s přesahem na 
programové období do r. 2020. 

Upraveno, u dokumentů, 
jejichž platnost vypršela 
či končí v roce 2015 
doplněno vysvětlení 
k přesahu na programové 
období do r. 2020. 

12 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.1 
Obyvatelstvo / str. 23 
- 30 

Až na výjimky jsou data týkající se sledovaných oblastí 
z roku 2011 (Zdroj: ČSÚ SLDB). V několika případech není 
rok uveden (např. tab. č. 11  a 12, 14 a 15). 

Doplněno. 

13 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.1 

Cenné jsou konkrétní údaje týkající se studijních oborů. 
Ideální by bylo, kdyby byly doplněny (1) přehledem 

V návaznosti na osobní 
konzultaci nebylo toto 
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(projekt MEDUIN, 2015) Obyvatelstvo / str. 23 chybějících vzdělávacích programů a (2) kvalifikovaným 
dohadem potřebného procentuálního poměru mezi 
humanitními a technickými obory.  

doplnění vyhodnoceno jako 
relevantní. 

14 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.2 
Podnikání a 
konkurenceschopnost 
/ str. 26 - 42 

Zajímavě jsou zpracovány informace vztahující se 
k podnikatelským aktivitám. Chybí ale srovnání s jinými 
územními celky. 

Doplněn přehled 
ekonomických subjektů se 
sídlem v krajích. 

15 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.2 
Podnikání a 
konkurenceschopnost 
/ str. 37 

Komentář si zaslouží informace, že v roce 2014 bylo v ORP 
Jihlava nezaměstnáno 8 doktorů/PhD.(Tab. č. 20).  

Po osobní konzultaci toto 
doplnění není relevantní. 

16 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.4 Zmapování 
strategií relevantních 
pro dané území / str. 
80 

Do seznamu relevantních strategií byl zařazen již 
neaktuální dokument: Programové prohlášení rady města 
2010 - 2014. 

Opraveno, doplněno 
Programové prohlášení 
rady města 2014 - 2018.  

17 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.5 Analýza 
zainteresovaných 
stran / str. 82 - 92 

Mezi stakeholdery není zařazeno Středisko společných 
činností AV ČR, které vlastní zámek v Třešti a vykazuje 
nejenom zájem o spolupráci, ale má i značný společenský 
vliv. 

Po osobní konzultaci není 
tato připomínka relevantní. 

18 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.1 
Obyvatelstvo / str. 20 
- 25 

Jedním ze zásadních problémů je nedostatek technicky 
vzdělaných osob. V textu se ale nehovoří o dalším 
vzdělávání, které může významně saturovat nedostatek 
absolventů technických studijních oborů.  

Doplněna část týkající se 
dalšího odborného 
vzdělávání. 

19 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.7 Analýza problémů 
/ str. 96 

Vztah Příčina – Problém – Důsledek je velmi dobře 
znázorněn na str. 96. Objevují se v něm však hesla, která 
nejsou propojena s předchozím textem. Chybí v něm 
informace dokládající „Značně omezený návrat rodáků 
studujících v jiných regionech“. Dále není jasné, 

Upraveno, strom problémů 
byl zpřesněn, do analytické 
části doplněny odkazy 
na zdroje tvrzení, případně 
vysvětlení. 
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na základě jakého průzkumu se hovoří o „Nízké prestiži 
technického vzdělávání“. 

20 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

 Dokument obsahuje tři prioritní oblasti, z nichž sledované 
oblasti se týká PO č. 1. K této PO se pojí mj. dva 
celorepublikově známé problémy, ale nejsou konkrétně 
doloženy: (1) Převažující poptávka na trhu práce 
po odbornících v technických oborech nad nabídkou a (2) 
Nízký podíl technicky a přírodovědně zaměřených SŠ 
oborů, nedostatečná vybavenost ZŠ, SŠ i VŠJ pro výuku 
těchto oborů. 

Jednou z příčin je více nekomentované „zastaralé 
vybavení laboratoří a učeben pro výuku“.  

Upraveno, strom problémů 
byl zpřesněn, do analytické 
části doplněny odkazy 
na zdroje tvrzení, případně 
vysvětlení. 

21 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

 Přestože se opatření týkající se vzdělávání a podpory 
podnikání nebudou realizovat prostřednictvím 
integrovaného nástroje, doporučuji problémy vztahující 
se k opatřením 1.1.1 až 1.1.3 konkrétně doložit.   

Upraveno, do analytické 
části doplněny odkazy 
na zdroje tvrzení. 

22 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.1 
Obyvatelstvo / str. 21 

Pozor na nepřesnost: Na str. 21 jsou uvedena univerzitní 
města v ČR. Chybně mezi ně není zařazeno Ústí n. L. a 
Ostrava. Doporučuji text přeformulovat. 

Přeformulováno. 

23 Mgr. Jaroslava Barbara 
Sporková  
(projekt MEDUIN, 2015) 

I.3 Socioekonomická 
analýza, I.3.5 Sociální 
oblast a zdravotnictví 
/ str. 61 

Doporučuji kapitolu 1.3.5.2 přepracovat s ohledem na 
nově vytvořenou Mapu SVL (květen 2015). 

Doplněny údaje z Analýzy 
sociálně vyloučených lokalit 
z roku 2015 (Gac spol. 
s.r.o.). 

24 MPSV, listopad 2015  Dát do souladu označení ÚP Jihlava na Úřad práce - 
Krajská pobočka v Jihlavě.  

Upraveno. 

25 MPSV, listopad 2015 II. Návrhová část, II.3 
Popis opatření / str. 
117 

Str. 117 – popis rozšířen o další cílové skupiny, ale aktivity 
zůstaly původní, jen pro OZP a ženy s dětmi. Sladit text 
Strategie, aby nebyla zaměřena pouze na OZP a ženy na 
mateřské/rodičovské dovolené.  

Upraveno, doplněno 
vysvětlení k jednotlivým 
cílovým skupinám.  

26 MPSV, listopad 2015  Strategie neobsahuje přibližné finanční čerpání v letech. V rámci tohoto kola 
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připomínek byla 
předložena pracovní verze 
strategie bez uvedení 
finančního plánu, který byl 
předmětem až následného 
dopracování. Ve finální 
verzi strategie je plán 
finančního čerpání včetně 
čerpání v letech uveden 
v příloze č. 1 

27 MPSV, listopad 2015 IV. Návrhová část, 
IV.3 Popis opatření / 
str. 137 

Výsledkový indikátor v rámci 1.1 je Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti, nikoliv Znevýhodnění 
účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ. 

Upraveno. 

 Hodnocení vlivů 
koncepce „Integrovaný 
plán rozvoje území 
Jihlavské sídelní 
aglomerace“ na životní 
prostředí  dle zákona 
č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
(proces SEA) 

 Krajský úřad Kraje Vysočina obdržel v zákonné lhůtě 
vyjádření od pěti subjektů, které byly bez připomínek, 
dále jedno vyjádření České inspekce životního prostředí, 
Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, která požaduje 
pokračování procesu EIA. 

Krajský úřad Kraje Vysočina vydal k návrhu koncepce 
„Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní 
aglomerace“ souhlasné stanovisko při dodržení několika 
podmínek. 

Podmínky souhlasného 
stanoviska Krajského úřadu 
Kraje Vysočina byly 
zapracovány v příloze č. 3 
integrované strategie.  
 

 Další připomínky  Další připomínky byly předány a řešeny na základě diskuzí 
při osobních setkání (IROP, OPD, pracovní skupiny, Výbor 
pro přípravu strategie IPRÚ,…) 

 

     

 


