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SVÁTEK příznivců dokumentárních fi lmů je v plném proudu. 19. MFDF Ji.hlava odstartoval světovou premiérou portrétu českého fotografa Josefa Koudelky (na sním-
ku), který natočil izraelský režisér a fotograf Gilad Baram. Fotokoláž: Lubomír Maštera a archiv MFDF

Jihlavští zastupitelé se na mimo-
řádné schůzi napodruhé shodli na 
podání ústavní stížnosti. Ta by moh-
la zastavit konání referenda o výstav-
bě spalovny odpadů, kterou nikdo 
nechystá, a k otázkám odpadového 
hospodářství, jež město dávno plní. 

Referendum, které v soudem schvá-
lené podobě  odmítají už i někteří jeho 
iniciátoři, se z rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu má konat příští pod-
zim zároveň s krajskými volbami. 

Hlavním motivem pro podání ústav-
ní stížnosti je názor, že soudci upřeli 
zastupitelům města ústavou chráně-
nou pravomoc na samosprávné rozho-
dování. 

„Podle zákona soud může o konání re-
ferenda rozhodovat až tehdy, kdy k věci 
přijme usnesení zastupitelstvo. To se ale v 
Jihlavě nestalo,“ vysvětlil primátor měs-
ta Rudolf Chloupek (ČSSD), který 
upozornil i na řadu dalších nesrovna-
lostí v konání soudů. 

Zastupitelé vůbec neměli možnost o 
referendu hlasovat mimo jiné proto, že 
přípravný výbor nebyl schopen před-
ložit bezvadný návrh referenda, což je 
další zákonná podmínka pro konání 
referenda, kterou soudy přehlíží.

Tématem referenda i ústavní stíž-
nosti se zastupitelé zabývají už několik 
měsíců, na předchozí jednání dostali k 
prostudování asi 170 stran dokumen-
tů, pro mimořádné jednání je úřad zre-
dukoval na sedm stran. 

„Zjišťoval jsem, jestli byla porušena 
ústava a ústavní práva občanů. Shledal 
jsem, že nikoliv. Podle mě to ústavnímu 
soudu nenáleží,“ uvedl zastupitel za 
KSČM Pavel Šlechtický. Proti se vyjá-
dřil i další zástupce opozice Rostislav 
Habán z hnutí ANO: „Respektujme 
již verdikt Nejvyššího správního soudu,“ 
uvedl.

„Soud rozhodl za nás. Byl bych velice 
rád, abychom se bránili, protože kdy se 
to může stát podruhé? Kdy se to může 
stát jinému městu? Je zde zastupitelská 
demokracie, nechť tedy mají zastupitelé 
právo ji využívat,“ apeloval na kolegy 
primátor Rudolf Chloupek. „Chce-
me po soudní moci tohoto státu prověřit 
situaci, která nastala. Nikdo nechce blo-
kovat referendum,“ vyslovil se zastupitel 
za ČSSD František Zelníček. 

Do široké diskuse se zapojili i před-
stavitelé přípravného výboru referen-
da, podle nich jsou otázky referenda 
i nadále smysluplné a referendum by 
mělo proběhnout. „V plánu odpadové-
ho hospodářství Kraje Vysočina je i na-
dále velká spalovna,“ uvedl mimo jiné 
Matěj Man. Pro média pak označil vý-
sledek opakovaného hlasování jihlav-
ských zastupitelů o ústavní stížnosti za 
frašku. 

Po asi hodinové výměně názorů se 
přistoupilo k hlasování, ve kterém bylo 
potřebných 19 hlasů pro podání ústav-
ní stížnosti. Součástí stížnosti bude i 
požadavek na přiznání tzv. odkladné-

ho účinku, který by konání referenda 
pozastavil do doby rozhodnutí soudu. 
Pokud ústavní soudci shledají dosa-
vadní postupy soudu za bezvadné, refe-
rendum v Jihlavě příští rok proběhne. 

K tomu, aby byl výsledek referen-
da platný, musí přijít minimálně 35 
procent voličů. Přípravný výbor věří, 
že se potřebný počet hlasů najde, při 
posledních krajských volbách v roce 
2012 byla v Jihlavě účast 38,81 % prá-
voplatných voličů.

Jihlava od počátku uvádí, že není 
proti konání referenda, ale považuje 
jej v tuto dobu za nevhodné z mnoha 
důvodů. Česká republika nemá dosud 
budoucnost nakládání s odpady vyře-
šenou legislativně, tudíž je takřka ne-
možné hledat dlouhodobě ekologicky 
a ekonomicky nevhodnější řešení. „V 
době případného referenda už Jihlava 
bude muset mít téměř hotový svůj plán 
odpadového hospodaření,“ podotkla 
také vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková.

Podle radnice by veřejnost měla roz-
hodovat o nakládání s odpady až teh-
dy, kdy bude možné jí předložit sro-
zumitelně popsané možnosti, nikoliv 
si nyní jedním rozhodnutím potenciá- 
lně zavřít dveře pro řešení, které se v 
budoucnu ukáže jako nejvhodnější. 
Referendum by podle odhadů přišlo 
asi na 1,5 milionu korun, které by se, 
na rozdíl od voleb, hradily z rozpočtu 
města. -tz-

Zastaví zbytečné referendum?
Jednání městského zastupitelstva

v jednací síni magistrátu
v úterý 3. listopadu od 13 hodin.

Přenos je přenášen 
on-line na webu města.

Přátelský zápas v sálové kopané 
mezi týmem populárních osobností 

ČS LEV a týmem Jihlavy
v neděli 8. listopadu v 10 hodin

 v hale SK Jihlava v Okružní ulici
Ke sledování zápase je zvána
 široká veřejnost. Vstup volný

Svatý Martin na bílém koni
vyjede ve středu 11. listopadu

v 17 hodin od brány Matky Boží.
Doprovodný program

 od 15 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu 
na Masarykově náměstí

v neděli 29. listopadu
16.45 slavnostní rozsvícení

 vánoční výzdoby.

Vánoce na radnici
vánoční koncert PS Campanula

pondělí 30. listopadu 
od 18 hodin

v gotickém sálu magistrátu.


