
OSMNÁCTÝ Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2014 promítl celkem 266 filmů. Při zahajovacím večeru 
byly vizitkami představeny poroty jednotlivých sekcí. Divadelně-taneční performance s šicími stroji připomněla existenci 
továren, kde jsou potlačována lidská práva a důstojnost dělníků. 
 Foto: Jiří Varhaník

Město Jihlava vítá rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, kte-
rým se de facto ruší konání refe-
renda proti spalovně, které mělo 
proběhnout 13. prosince 2014. 

Město z vlastního rozpočtu nebu-
de muset vydat odhadem více než 
1,5 milionu korun za zbytečné re-
ferendum, které mělo proběhnout 
v nevhodnou dobu, v situaci, kdy 
občané nemají možnost rozhodnout 
o jasně popsaných variantách naklá-
dání s odpady ve městě. 

„Pokud bychom mohli ušetřenou 
částku, tedy 1,5 až 2 miliony korun, 
investovat do oblasti nakládání s od-
pady, Jihlava by se zásadně pohnula 
vpřed, například v plánovaném zave-
dení třídění bioodpadu v celém městě,“ 
uvedla Katarína Ruschková, vedoucí 
odboru životního prostředí, který 
systematicky pracuje v oblasti před-
cházení a separace odpadů. Aktuál-
ně odbor hodlá rozšířit komunikaci 
o odpadech také na podnikatele.

Nejvyšší správní soud zjistil pochy-
bení Krajského soudu v Brně, který 
se věcně zabýval návrhem na určení, 
že návrh na konání místního referen-

da nemá nedostatky, podaný příprav-
ným výborem pro účely místního 
referenda v Jihlavě, místo toho, aby 
návrh odmítl pro jeho opožděné po-
dání. 

„Rozhodnutí krajského soudu o vy-
hlášení referenda v Jihlavě je zatím 
platné. Vzhledem k aktuálnímu roz-
sudku lze očekávat, že Nejvyšší správní 
soud zruší i toto rozhodnutí. Podle na-
šeho názoru proto není nadále možné 
referendum konat,“ uvedl vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil.  

Rozhodnutím soudu se v Jihla-
vě otvírá prostor pro konstruktivní 
diskuzi nad budoucím nakládáním 
s odpady. 

Radnice se aktuálně musí posta-
vit např. k nově přijatému zákonu 
o odpadech, který říká, že od roku 
2024 nebude možné skládkovat ne-
upravený komunální odpad. „Kapa-
cita městské skládky v Henčově vysta-
čí asi do roku 2018. V dohledné době 
by se Jihlava měla rozhodnout, kterým 
směrem se v oblasti využití a likvida-
ce odpadů vydat,“ dodala Katarína 
Ruschková.

Jihlava hodlá pokračovat v úspěš-

ně započatých krocích vedoucích 
k omezení vzniku odpadu, podpoře 
jeho třídění a recyklace. 

Už pět tisíc Jihlaváků se zapojilo do 
letos otevřeného motivačního pro-
gramu, účastníci snížením frekvence 
vývozu popelnice nebo přinášením 
odpadů do sběrných dvorů dosáh-
nou slevy na poplatku za odpad. 

Radnice také zahájila projekt 
svozu bioodpadu ve dvou částech 
města, příští rok se svoz bioodpa-
du rozšíří do sídliště Slunce. Jihla-
va v budoucnu hodlá vybavit kon-
tejnery na tříděný odpad všechny 
domy s šesti a více byty. V loňském 
roce byl v Jihlavě otevřen třetí sběr-
ný dvůr.

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. V průmě-
ru tak po každém obyvateli Jihlavy 
zbude 200 kg odpadu, který končí 
bez užitku na skládce. Cílem města 
Jihlavy je dosáhnout navýšení pro-
centa vytříděného odpadu na 50 
procent. -tz-

Referendum o spalovně nebude

Ustavující schůze 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

se koná
4. listopadu ve 14. hodin

v zasedací místnosti magistrátu.

Zveme návštěvníky Jihlavy
a občany města na oslavy

Svatého Martina
11. listopadu v 17 hodin.

Slavnostní otevření veřejnosti
Pavilonu Asie v jihlavské zoo

27. listopadu v 16 hodin.

Rozsvěcení vánočního stromu
30. listopadu v 16.45 hodin 

na Masarykově náměstí.

K uvedeným akcím přinášíme 
více uvnitř vydání NJR

Známe své 
městské zastupitele

Je rozhodnuto – voliči rozdali 
své hlasy v komunálních volbách 
a zvolili si tak své nové zastupi-
tele. Volební účast v Jihlavě byla 
35,16 % a celkem mohlo volit 
40.523 voličů.

V krajském městě zvítězilo hnutí 
ANO 2011, které získalo 18,29 % 
platných hlasů a osm křesel v zastu-
pitelstvu. 

Druhá skončila ČSSD s 16,54 % 
platných hlasů a rovněž má osm kře-
sel v zastupitelstvu. Třetí místo patří 
KSČM s 12,89 % a šesti zastupitel-
skými křesly. ODS dostala od voličů 
11,02 % hlasů a to jí stačí k zisku pěti 
zastupitelských míst. 

Po čtyřech zastupitelích ještě mají 
KDU-ČSL a Forum Jihlava, KDU-
ČSL získala 9,84 % hlasů a Forum 
Jihlava 9,46 %. 

Počet zastupitelů na celkových 
37 ještě doplní dvěma křesly TOP 
09 se ziskem 5,79 % platných hlasů.

Jen těsně zůstali za dveřmi Zelení 
a Piráti Jihlava (4,90 % hlasů) a Spo-
lečně pro Jihlavu (4,77 %).

Hnutí ANO 2011 kandidovalo po-
prvé, a hned zvítězilo. 

ČSSD oproti minulým komunál-
ním volbám ztratilo tři zastupitel-
ská místa, komunisté ztratili jedno 
místo. ODS spadla o polovinu křesel 
dolů – z 10 na 5. 

TOP 09 ztratila rovněž polovinu 
křesel – ze 4 na 2. Opačně, tedy dvoj-
násobným ziskem se může pochlubit 
KDU-ČSL, která má nyní čtyři křesla.

Přehled a představení zvolených za-
stupitelů uvádíme na stranách 2, 3, 4, 
6, 8, 10. -lm-


