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Ing. Jaroslav Vymazal, ODS
Absolvoval jsem Elektrotechnickou fakultu na VUT 1. 
v Brně a dvouleté studium na katedře pedagogiky. Pů-
sobil jsem jako učitel odborných předmětů na střed-
ních školách, později jako zástupce ředitele a ředi-
tel střední školy. Od roku 2003 jsem členem ODS a 
v současné době končím osmileté působení ve funkci 
primátora Jihlavy. Mým  velkým celoživotním koníčkem je sport. V Jih-
lavě jsem založil Tri club Jihlava, kde jsem  působil jako předseda, trenér 
a  organizátor závodů. Věnoval jsem se rovněž kondiční přípravě úspěš-
ných jihlavských tenistů.
Budu usilovat o dokončení vystoupení Jihlavy z dobrovolného 2. 
Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko a o nastolení správy této stra-
tegické infrastruktury městem. Musí dojít k rekonstrukci především 
páteřních kanalizačních stok, k výstavbě chybějící kanalizační infra-
struktury a řešení vodovodní sítě. Nutností pro další zvýšení kvality 
života ve městě je komplexní řešení dopravy ve městě - městské mo-
bility. Tedy zkvalitnění stávajících a hledání nových pěších koridorů, 
pokračování ve výstavbě sítě cyklostezek a realizace procyklistických 
opatření, upřednostnění městské hromadné dopravy a její nové tra-
sování, budování vnitřního městského okruhu, a ve spolupráci s Kra-
jem Vysočina výstavba jižního obchvatu města pro tranzitní dopravu. 
Naší snahou musí být dostavba dopravního terminálu, na kterém by 
v budoucnu měly zastavovat i vysokorychlostní vlaky. Nedílnou sou-
částí je pak řešení parkování.
Velkým úkolem je přestavba Horáckého zimního stadionu, jehož sta-3. 
tika je ve velmi špatném stavu, na moderní víceúčelovou halu, sloužící  
i jiným sportům, než je hokej, ale také kulturním akcím a společenským 
událostem. Velkému množství nejrůznějších spolků, podporovaných 
městem, pak chybí SPOLKOVÝ DŮM, a sportujícím další sportoviště. 
Máme toho před sebou stále dost.

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, ODS
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je vý-1. 
konným ředitelem fi rmy FORTIS. Účastnil se mnoha 
významných projektů v našem městě, jako je např. re-
konstrukce bývalých Žižkových kasáren pro Kraj Vy-
sočina, rekonstrukce budov Jihlavské radnice a v nepo-
slední řadě i rekonstrukce historických objektů Základní 
umělecké školy v Jihlavě. Svými projekty se zasloužil o novou tvář Jihlavské 
zoologické zahrady. Do komunální politiky vstoupil v roce 1994. Šestnáct 
let působil jako člen městského zastupitelstva a jedno volební období i jako 
člen městské rady. Je zakládajícím členem jihlavského Rotary klubu. Od 
letošního roku je předsedou představenstva Krajské hospodářské komory 
Kraje Vysočina.
Stejně jako v předcházejícím období, kdy jsem působil v městském zastu-2. 
pitelstvu a v Radě města, bych se rád věnoval oblasti, která je mi profesně 
nejbližší, a to strategickému plánování a rozvoji našeho města. Za prio-
ritu nově ustaveného zastupitelstva považuji to, že je nutné co nejrychleji 
schválit nový územní plán, bez kterého nelze, a to z pohledu dlouhodobé 
perspektivy, uvažovat o naplňování úkolů spojených s rozvojem města 
a jeho infrastruktury. Tou nejpalčivější otázkou dnešní Jihlavy je beze-
sporu kritický stav v dopravní obslužnosti městského centra a alespoň 
částečné zprovoznění dalšího úseku městského obchvatu.
Vše, co je obecně spojeno s dopravou a s parkováním osobních auto-3. 
mobilů v centru města a v tzv. přilehlých oblastech. Nové vedení města, 
a to s většinovou podporou zastupitelstva, bude muset co nejrychleji 
udělat strategické rozhodnutí, které z priorit v této oblasti upřednostní, 
a toto rozhodnutí bude muset podpořit i zajištěním větších investič-
ních prostředků z evropských zdrojů. Nejpalčivějším problémem Jih-
lavy však zůstává neexistující městský okruh. Na tomto tématu by se 
mělo co nejvíce zapracovat. Chápu, že to není možné stihnout za jedno 
volební období, ale bez fungující dopravní obslužnosti se dnes žádné 
velké město neobejde. To, co dnes v dopravě každý den zažíváme, je 
prostě do budoucna pro Jihlavu neúnosné. 

STRANA 10

Představujeme nově zvolené členy …
(Dokončení ze str. 8)

Ostatní zastupitelé dodali odpovědi po uzávěrce, dokončíme v dalším vydání NJR.

  Rozsvícení velkého vánočního  
  stromu a vánoční výzdoby města  
  Statutární město Jihlava  

  a Hitrádio Vysočina  

  zvou všechny občany našeho města  

  na 1. adventní neděli    

 30. 11. 2014 
15.30 Animační program nejen pro děti 
 s Milanem Řezníčkem, představení projektu 
 Strom splněných přání, zpívání koled 

16.00 vystoupí vokální mužský sextet Many-Men 

16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města 
 zdravice primátora města 
 „Překvapení – předání vánočního dárku“ 

17.00 Yvetta Blanarovičová – vánoční koncert

Pro zahřátí svařák, otevřené ohně, římské svíce. 
Pro děti atrakce – vláček, kolotoč. 

 


