
NEJUŽŠÍ VEDENÍ MĚSTA A TAJEMNÍK MAGISTRÁTU. Zleva: náměstek Jaroslav Vymazal, tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a ná-
městci Vratislav Výborný, Jaromír Kalina a Milan Kolář. Foto: Lubomír Maštera

V Jihlavě proběhlo ustavující za-
stupitelstvo. Do čela města byl zvo-
len Rudolf Chloupek (ČSSD). Jeho 
náměstky jsou Vratislav Výborný 
(ČSSD), Jaroslav Vymazal (ODS), 
Jaromír Kalina (KDU-ČSL) a Milan 
Kolář (Forum Jihlava).

Koalici uzavřela ČSSD s ODS, 
KDU-ČSL a Forem Jihlava. Koaliční 
smlouva je zveřejněna na webu města.

Vedení města má také přidělené re-
sorty, na které bude dohlížet. 

Rudolf Chloupek bude z pozice 
primátora dohlížet na ekonomiku 
města, městskou policii a na ob-
last životního prostředí, Vratislav 
Výborný povede rozvoj města a 
územní plánování, Jaroslav Vymazal 
dopravu a správu realit, Jaromíru 
Kalinovi zastupitelstvo svěřilo ob-

last správy majetku města a infor-
matiky, Milanu Kolářovi úsek škol-
ství, kultury a tělovýchovy a úsek 
sociálních věcí. 

Do Rady města Jihlavy byli zvole-
ni Martin Hyský (ČSSD), Jana No-
váková Hotařová (ČSSD), Vítězslav 
Schrek (ODS), David Beke (ODS), 
Josef Kodet (KDU-ČSL) a Karolína 
Koubová (Forum Jihlava). -tz-

Primátorem města Jihlavy 
je Rudolf Chloupek

Rozsvícení velkého 
vánočního stromu

a vánoční výzdoby města
v neděli 30. listopadu.

Vánoční nabídka akcí
ve Velké gotické síni magistrátu

na Masarykově náměstí
(více na str. 12).

Jednání zastupitelstva v pondělí 
15. prosince od 13 hodin

ve velké místnosti magistrátu.
Přenos bude vysílán 

on-line na webu města.

V Jihlavě probíhá rozsáhlá rekon-
strukce a stavba nových částí kanali-
zace. Probíhající projekt Snížení zne-
čištění ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy, s rozpočtem 138 mili-
onů korun, bude mít zásadní dopad 
na kvalitu vypouštěných vod, uvol-
nění zablokovaného stavebního roz-
voje a doplnění chybějící kanalizace.

Zakázka má celkem devět stavebních 
úseků. Ke konci října se pracovalo na 
třech. Na stavbě 2, kterou tvoří větev 
v Mlýnské ulici, od závodu Plastikov 
po areál Auto Dobrovolný, byly zahá-
jeny stavební práce, položena šachta 
a 30 metrů potrubí. Úsek 5 navazuje 
z Mlýnské ulice do ulice Okružní, ke 
sportovnímu areálu v ulici Na Stou-

pách. Zde byl proveden výkop a taže-
ní šachty pro vedení protlaku po ulici 
Okružní. Stavební aktivita začala také 
na deváté stavbě, v prostoru mezi sta-
rým a novým Brněnským mostem, u 
břehu řeky Jihlávky. Dodavatel provedl 
hydrologický průzkum a 14 hydrovrtů 
pro snižování hladiny podzemní vody, 
práce nutné pro výkop stavební jámy 

nově budované dešťové zdrže, probí-
hal doplňující inženýrsko-geologický 
průzkum, nutný pro zajištění stability 
stávajících nosných konstrukcí. Zaha-
jovalo se také na třetím úseku, podél 
drážního potoka, a na čtvrtém úseku, 
v Polenské ulici, kde se pokládalo ka-
meninového potrubí a budovaly šach-
ty pro provedení protlaků.  -tz-

Jihlava dává do pořádku kanalizaci


