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Leden
Na radnici proběhlo jednání o připravované výstavbě sportovní haly v Tyr-

šově ulici s občany, kteří projevovali obavy z hluku a prašnosti při stavbě a 
provozu. Město slíbilo brát při stavbě ohledy a zajistit náhradní parkování 
pro rezidenty.

Jihlava podpořila zemětřesením postižené Haiti částkou 20 tisíc korun.
Město se prezentovalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Re-

gionTour a Go v Brně.
Magistrát představil veřejnosti projekt Revitalizace sídlišť na území Jihlavy 

– Královský vršek.

Událo se v roce 2010

Únor
Primátor města předal Ceny rady města Jihlavy vynikajícím sportovcům 

Lukáši Topinkovi, Lukáši Krpálkovi a Jiřímu Vybíhalovi.
Město zveřejnilo chycené a odsouzené sprejery starší osmnácti let.
Podle ankety magistrátu je největším problémem města pro Jihlavany do-

prava ve městě, před pořádkem v ulicích a hernami a výstavbou kryté zimní 
haly v Tyršově ulici.

V Bráně Matky Boží byla výstava kostýmů z televizního seriálu o princezně 
Arabele.

Zastupitelstvo města na svém jednání projednávalo možnost o vystoupení 
města ze SvaKu a možné důsledky takového kroku.

Březen
Dopravní podnik města zveřejnil svůj zámysl nakoupit z pomocí dotace EU 

kromě nových trolejbusů i deset autobusů na plyn.
Jihlava obdržela výsledky analýzy renomované agentury Moody´s s hodno-

cením Aa1 – tedy skvělou známku o hospodaření města.
Další ocenění přišlo za webové stránky městy. Jihlava získala krajský Zlatý 

erb.
V centru města byl zahájen odchyt holubů, který má za úkol zredukovat po-

četné hejno holubů nad centrem.
Vedení města navštívilo ukrajinský Užhorod a jednalo o možnosti uzavřít 

partnerství.
Jiří Jungwirth obdržel Zvláštní cenu primátora města Jihlavy za celoživotní 

přínos pro sport.
Město představilo nový projekt pro jihlavskou zoo s názvem Zoo pěti kon-

tinentů.
Petr Vlk se stal novým trenérem jihlavské hokejové Dukly.

Duben
Byla otevřena cyklostezka Jihlava – Raabs slavnostní jízdou z krajského 

města do Třebíče. Akce se zúčastnilo několik stovek cyklistů v čele s primá-
torem města.

Nově vybudované hřiště Na Dolině bylo svěřeno pod dohled městské ka-
mery pro problémy s chováním návštěvníků a pro ochranu městského ma-
jetku.

Městští zastupitelé rozhodli na své schůzi o udělení Ceny města Jihlavy Ja-
nu Novákovi za dlouholetou práci v oblasti numismatiky a manželům Pouka-
rovým za propagaci Gustava Mahlera.

Vedení města elektronickou aukcí vybralo dodavatele elektřiny pro objekty 
města. Jihlava tak ušetřila 1,8 milionu korun.

V dubnu byl zahájen projekt vybudování bezbariérových zastávek MHD.
V průmyslovém parku byla společnými investicemi SMJ a A.S.A. vybudo-

vána nová třídicí linka na separovaný odpad.

Květen
Časopis Ekonom rozhodl o tom, že Jihlava je nejlepším místem pro podni-

kání na Vysočině.
Zástupci města navštívili spalovnu komunálního odpadu v rakouském 

Ziestersdorfu a přesvědčili se o tom, že dopad spalovny na okolní prostředí 
je prakticky nulový.

Odbor životního prostředí magistrátu se přestěhoval z Tolstého ulice do 
budovy magistrátu v Hluboké ulici.

Dopravní podnik zavedl do praxe Jihlavskou kartu a musel řešit několik zá-
važných poruch – např. výdejní stojany měly technické problémy.


