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Před rokem primátor města Jaro-
slav Vymazal hovořil na stejném mís-
tě o hlavních úkolech letošního roku. 
Po roce jsme se ho opět zeptali na to, 
jak se podařilo tyto úkoly splnit a co 
nás čeká v dalším roce.

V minulém roce jste v prosinci 
označil za hlavní úkol rekonstruk-
ci kanalizace. Jak vypadá situace 
po roce?

Bohužel se SVAKu Jihlavsko nepo-
dařilo včas ukončit výběrové řízení 
na velký vodohospodářský projekt, 
který měl výrazně zlepšit stav kana-
lizační sítě ve městě, vybudovat další 
vodojem v rozvojové lokalitě a pro-
pojit všechny vodojemy.

Město samo opravilo kanalizaci 
a vodovod v ulici Kollárova, první 
část kanalizace v Antonínově Do-
lu a ukončilo výběrové řízení na re-
konstrukci kanalizace v Hruškových 
Dvorech (realizace jaro 2012). Zmí-
něný vodohospodářský projekt nyní  
připravujeme sami k realizaci.

Je známo, že EU prochází krizí. 
Jaká rizika z toho vyplývají pro 
město?

Pokud nedojde v EU k oživení eko-
nomiky, pak to bude mít určitě do-
pad i na českou ekonomiku, která je 
zaměřená na export, a to především 
do eurozóny a zejména do Němec-
ka. Z toho pak vyplývají ostatní ne-
gativa, včetně poklesu sdílených da-
ní, které jsou hlavním příjmem měst 
a obcí. 

Město připravuje ke schválení pro-
vozní rozpočet, který je konzervativ-
ní, má velmi nízkou dluhovou službu 
a výborné ratingové hodnocení, což 
jsou dobré předpoklady pro zvlád-
nutí případných otřesů na příjmové 
straně rozpočtu. Nejspíše by došlo 
k omezení kapitálových výdajů, kte-
ré bude zastupitelstvo schvalovat v 
dubnu.

Před rokem jste hovořil o inves-
ticích. Např. parkovací dům by 
měl být hotov do roku 2013. Jaká 
je situace nyní?

Město zahájilo v druhé polovině 
letošního roku několik velkých in-
vestičních projektů: rekonstrukci 
Základní umělecké školy, projekt 
Zoo pěti kontinentů, výstavbu Veřej-
ného sportoviště pro lední sporty a 
v příštím roce zahájí další významné 
projekty zahrnuté do Integrovaného 
plánu rozvoje města, které jsou spo-
lufi nancované z 85 % z Regionálního 
operačního programu EU. 

Uvidíme, zda uspějeme se žádostí 
o dotaci na realizaci 1. etapy Doprav-
ního terminálu, a hlavně, jak a zda 
bude vypsána (předpoklad 1. čtvrti-
na roku) výzva do oblasti kanaliza-
ce, která je pro město stěžejní. Podle 
toho a podle celkové situace, tak, jak 
jsem se o ní zmínil v předchozí otáz-
ce, se budeme rozhodovat.

 
Je vzpomínané podzemní parko-

viště v centru města ještě reálné?
Určitě ano. Jednáme s Minister-

Jaroslav Vymazal: Město zvládne 
případné příjmové otřesy

stvem kultury a věřím, že se najde 
řešení. Když to jde nejen v jiných 
zemích, ale také u nás doma v České 
republice (podzemní parkoviště Se-
nátu nebo metro v Praze), tak proč 
by to nemělo jít v Jihlavě.

Jak jste spokojen s MHD? Osvěd-
čila se elektronická peněženka? 
Jaký je stav ve Vrchlického ulici? A 
jak město přistupuje k handicapo-
vaným občanům?

MHD prošla zásadní kvalitativní 
změnou, dopravní podnik disponuje 
novými moderními bezbariérovými 
trolejbusy, má prvních deset bezba-
riérových autobusů s pohonem na 
plyn. 

Modernizací a bezbariérovou úpra-
vou prošla řada zastávek a byla, přes 
počáteční obtíže, úspěšně zavedena 
elektronická peněženka. S realizací 

trolejbusového vedení v nové části 
ul. Vrchlická počítáme v roce 2013, 
případně 2014.

Jak jste spokojen s prací městské 
policie?

Městská policie odvádí velmi dob-
rý výkon a jen obtížně si lze předsta-
vit chod města bez ní. V posledních 
letech se výrazně zlepšila spolupráce 
Městské policie s Policií ČR a Cizi-
neckou policií, což přineslo značné 
zvýšení procenta objasněných přípa-
dů a pokles kriminality ve městě. 

Připomeňte ty největší investič-
ní akce letoška, a co chystáte na 
příští rok?

Připomenu opravdu jen ty „nejvý-
znamnější“:  3. etapa Regenerace a 
rozvoje dětských hřišť, obnova kos-
tela Povýšení sv. Kříže, Centrum en-

vironmentální výchovy v zoo, rekon-
strukce MŠ Mozaika v Antonínově 
Dole, oprava ZŠ Rošického a objek-
tu Vrchlického 16 (slouží Odboru 
sociálních služeb a Městské policii). 

Do příštího roku „převalíme“ velké 
akce z letošního roku, jako je třeba 
oprava a dostavba základní umělecké 
školy nebo nové výběhy a pavilony v 
projektu Zoo pěti kontinentů.

Blíží se Vánoce a s nimi řada 
oslav a kulturních akcí. Na kterou 
se osobně hodně těšíte?

Určitě to bude některý z koncer-
tů ve Velké gotické síni na radnici a 
třeba rozlévání svařeného vína na 
Nový rok spojené s ohňostrojem a 
nově založenou tradicí – novoroč-
ním koncertem v kostele Povýšení 
sv. Kříže. Přeji pěkný adventní čas. 
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PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal nezapře svoji učitelskou profesi - dětem na radnici se věnuje osobně (nahoře). Na druhém 
snímku (dole) je primátor v jiné profesi - tentokrát při sázení nových stromků.  Foto: Lubomír Maštera


