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V pátek 19. listopadu se poprvé ko-
nala řádná schůze Rady města Jihla-
vy. Stejně jako v předchozích čtyřech 
letech jednání vede primátor Jaro-
slav Vymazal (ODS), který má čtyři 
uvolněné náměstky. Jedenáct křesel 
jihlavské rady obsadili po pěti lidech 
zástupci ČSSD a ODS, jedno místo 
patři KDU–ČSL. 

Rada města je výkonným orgánem 
statutárního města Jihlavy v oblasti 
samostatné působnosti a za její vý-
kon odpovídá zastupitelstvu města. 
Je oprávněna vydávat nařízení měs-
ta ve věcech přenesené působnos-
ti. Zabezpečuje hospodaření města 
podle schváleného rozpočtu. Podle 
potřeby zřizuje jako své iniciativní a 
poradní orgány komise a kontroluje 
jejich činnost v oblasti samostatné 
působnosti. Schvaluje organizační 
řád magistrátu města, jmenuje a od-
volává vedoucí odborů.

Rada města poprvé jednala v novém
Členové Rady města Jihlavy

• Jaroslav Vymazal (ODS), 
primátor 

• Rudolf Chloupek (ČSSD), 
I. náměstek primátora 

• Petr Pospíchal (ČSSD), 
náměstek primátora

• František Zelníček (ČSSD), 
náměstek primátora

• Josef Kodet (ČSSD), 
náměstek primátora

• Jan Dršata (ODS), radní
• Renata Fehérová (ODS), radní
• Martin Hyský (ČSSD), radní 
• Erich Janderka (ODS), radní
• Zdeněk Jaroš (ČSSD), radní
• Martin Málek (ODS), radní

Rada města Jihlavy se k jednání 
schází zpravidla jednou za dva týdny. 
Její jednání jsou ze zákona o obcích 
neveřejná.  -lm-

Asi dvě desítky cyklistů se při-
jely podívat a vyzkoušet jízdu po 
nové jihlavské cyklostezce. Počát-
kem listopadu ji ofi ciálně otevřeli 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
a Miloslav Pytlík, ředitel jihlavské-
ho závodu společnosti Colas, která 
stavbu dodávala. Už před ofi ciálním 
otevřením Jihlaváci začali zpevně-
ný povrch stezky užívat, pro pěší 
a cyklisty je to nejkratší spojnice 
mezi centrem a největším sídlištěm 
Jihlavy.

Stezka vede od parkoviště zoolo-
gické zahrady lesoparkem Heulos 
do sídliště Březinky, prochází kolem 
obchodního centra a mateřské ško-
ly, kde vede po stávajících zpevně-
ných plochách – chodnících, končí 
u kruhového objezdu pod Kalvárií. 
Ani nová stezka ale nezmění kop-
covitý terén Vysočiny, cyklisté i 
chodci se musí vypořádat s několi-
ka prudkými úseky. Celková délka 
nové trasy je 1,5 kilometru. 

Cyklostezka je vybudovaná v sou-
ladu s generelem cyklistické dopra-
vy města.  „Celý úsek je oddělen pro 

chodce i cyklisty, přičemž chodci vyu-
žívají část chodníků ze zámkové dlaž-
by a cyklisté z asfaltového povrchu. 
Jen nepatrná část je vedena jako spo-
lečná pro chodce a cyklisty,“ popsal 
stavbu pracovník odboru rozvoje 
města Libor Kouba, který za úřad 
na investici dohlížel. Cyklotrasa je 
ukončena u kruhové křižovatky na 
komunikaci Okružní. Součástí celé 
stavby je i dopravní značení.

Tradiční stříhání pásky při otví-
rání cyklostezky nahradilo stříhání 
brzdového lanka, symbolicky na od-
brzdění dalších staveb pro cyklisty a 
pěší. Po krátkém úvodu si účastníci 
po stávajících cyklostezkách projeli 
město, společnou jízdu ukončili na 
Masarykově náměstí, kde obdrže-
li od primátora Jaroslava Vymazala 
medaile se znakem jihlavských cyk-
lostezek, drobné upomínkové před-
měty a sladkosti.  

Náklady na realizaci stavby činily 
3.245.052,- Kč, projektová doku-
mentace stála 416.500,- Kč, celkové 
náklady činily 3.767.037,- Kč s DPH. 
 -lm-

Stezka od zoo na Březinky byla otevřena

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal projel 
novou cyklostezku přes Heulos a Březin-
ky jako první. Foto: Lubomír Maštera

Jihlava dokončila projekt „Zvýšení 
komfortu klientů Domova pro seni-
ory Jihlava – Lesnov“.  Město objek-
ty rekonstruovalo postupně několik 
let. 

„Poslední úpravy se týkaly výměny a 
zvětšení výtahů z kapacity tří na šest 
osob. Na pavilonu B je zrekonstruova-
ná  a zateplená střecha,“ popsal po-
slední etapu primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. 

Součástí zakázky byla instalace 
bezdrátového signalizačního zaříze-
ní, vybudování nových technických 
místností v obou pavilonech, do-
dávka speciálních matrací, pojízd-
ných a polohovacích křesel, ultra-
zvukový inhalátor a další pomůcky.

Rekonstrukce domova 
pro seniory je provedena

ŘEDITEL domova pro seniory Vladi-
mír Maštera ukazuje zrekonstruovaný 
výtah.  Foto: archiv MMJ

Domov pro seniory procházel po-
stupnou rekonstrukcí, která zahrno-
vala například výměnu bytových ja-
der nebo zateplení, opravy střechy, 
úpravy okolí apod. „Za uplynulé čty-
ři roky město do Domova pro seniory 
v Jihlavě – Lesnově investovalo více 
než 20 milionů korun,“ sečetl primá-
tor Jaroslav Vymazal. Kapacita do-
mova v Lesnově je 146 osob.

Akce začala v červenci, na konci 
října bylo hotovo. Celková cena díla  
je 4.040.878,- Kč bez DPH. -lm-

NOVÁ městská rada zasedla ke svému kulatému stolu a začala neodkladně řešit 
náležitosti města.  Foto: Radek Tulis


