
občanské výstavbě, by mělo měs-
to vycházet vstříc, nikoliv jim zne-
možňovat možnosti investic. Mělo 
by se přece jednat o přirozený roz-
voj města, které již řadu let počtem 
svých obyvatel stagnuje.   

Na minulé koalici mi vadil abso-
lutní nezájem řešit existující pro-
blémy, např.  potřebné chodníky  a  
parkovací místa. Negativně vnímám 
některé neuváženě realizované pro-
jekty, např. průhledy do podzemí, 
známé jako „pařeniště“ na náměstí, 
které se časem likvidovaly. 

Rovněž se domnívám, že je potře-
ba  nezapomínat na historii Jihlavy, 
kdy již ve 13. století mělo královské 
město Jihlava absolutně největší ná-
městí v celé střední Evropě. 

Současné centrum krajského měs-
ta by mělo být místem, které je do-
statečně  důstojné, reprezentativní 
a lidé se tam cítí bezpečně a příjem-
ně.

 Radní města

Narodil jsem se v Olomouci, od 
svých tří let  jsem však vyrůstal v 
Ostravě. Od malička jsem ale jezdil 
do Jihlavy za otcem, kde jsem se v 
roce 2003 usídlil natrvalo.  

V letech 1998-2000 jsem žil a pra-
coval v New Yorku, v mezičase jsem 
strávil 4 měsíce v Indii, a do svých 
25 let procestoval polovinu zemí 
EU. V roce 2005 jsem získal titul 
European Bachelor‘s in Business 
Administration na University of 
New York in Prague a v roce 2007 
titul MBA na City University of 
Seatt le. 

V roce 2004 jsem založil společ-
nost EUFC CZ, která se zaměřuje 
na oblast dotací a dotačního mana-
gementu, moje společnost se mezi-
tím stala jednou z deseti největších 
fi rem v oboru. Ve své práci se zamě-
řuji zejména na přípravu investic s 
využitím evropských či státních do-
tací. Ve volném čase se věnuji rodi-
ně, a snažím se sportovat.

Asi nejvíce se orientuji v přípravě 
investic a jejich realizaci. Působím 
zejména v oblasti průmyslu, život-
ního prostředí a infrastruktury. Vě-
řím, že se svými zkušenostmi bych 
mohl být Jihlavě v tomto smyslu 
užitečný. Rád bych se věnoval také 
územnímu rozvoji a strategickému 
plánování, kde bych se rád zamě-
řil na správný výběr strategických 
investic města. Zajímá mě rovněž 
způsob, jak město nakládá se svým 
majetkem. 

Mrzí mě neuvážený územní rozvoj 
a zcela nekoncepční urbanismus, a 
snaha investovat do projektů, kte-
ré nepřinášejí dostatečné benefi ty 
a jsou zaměřené na úzkou cílovou 
skupinu občanů.
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 Radní města

V Jihlavě jsem se narodila, a žiji 
zde již přes 43 let. Vystudovala jsem 
obor farmacie na Karlově Univer-
zitě, kterému se 20 let věnuji jako 
lékárnice. Zajímá mne též přírodní 
medicína, farmakognosii (věda o 
léčivech přírodního původu) jsem 
externě vyučovala na VOŠ.

Oblast, které jsem se věnovala při 
tvorbě programu do komunálních 
voleb a která je mi díky mé práci 
s lidmi nejbližší, je problematika 
sociální péče.

Jako největší problém bych uved-
la, že sociální služby v Jihlavě jsou 
poskytovány roztříštěně a nedo-
statečně. Sociální službou by měla 
být i pomoc při ztrátě zaměstnání, 
bydlení, pomoc mladým rodinám, 
seniorům a všem, kteří se dostanou 
do těžké životní situace. Do naše-
ho programu jsme zakotvili zřízení 
komunitního centra, jedná se o po-
skytovatele komplexních sociálních 
služeb přehledně na jednom místě, 
včetně například bezplatné právní 
poradny, vzdělávání atd.

 Radní města

Narodil jsem se v r. 1962 v Jihlavě.  
Jsem ženatý, mám dvě dcery a pěti-
letého vnuka. Od roku 1990 pod-
nikám ve stavebnictví, v současné 
době prostřednictvím tří společnos-
tí s logem NEST. Společnost NEST 
realizovala velké množství zakázek 
zejména na Vysočině, konkrétně v 
Jihlavě je známá např. realizací de-
veloperských projektů ve Starých 
Horách (ul. V Zátiší), v Horním 
Kosově (ul. Jasmínová a Trnková) 
nebo výstavbou Optokonu. Řadu 
významných zakázek realizovala 
společnost NEST také v Praze. 

S ohledem na svoji profesi mám 
nejblíže k investiční výstavbě a 
územnímu plánování. Územní plán 
byl dosud zpracováván absolutně 
neprofesionálně a nekoncepčně, 
objekty bydlení často sousedí s prů-
myslovými zónami, není řešena do-
pravní infrastruktura, chybí spoko-
jenost občanů města. 

Tato skutečnost vede často 
k tomu, že i rodáci z Jihlavy, ač ne-
radi, opouští Jihlavu, a svůj sen 
v podobě rodinného domku si plní 
v okolních obcích. 

Všem developerům, jež mají zá-
jem v Jihlavě investovat v bytové i 

 Náměstek primátora

Narodil jsem se a žiji v Jihlavě. V 
tomto směru se považuji za hrdého 
patriota. V roce 2015 jsem získal ti-
tul MBA v oboru Executive Manage-
ment. Jak v soukromém, tak v profes-
ním životě jsem věrný jedné značce. 
Do Agroprojektu jsem nastoupil v 
roce 1989 na pozici asistenta. Postu-
pem času jsem se stal společníkem a 
manažerem této projekční kanceláře. 
Mezi naše zákazníky patří zeměděl-
ské společnosti, energetické fi rmy a 
fi rmy pracující v oblasti obnovitel-
ných zdrojů, ale i významné obchod-
ní řetězce.

Jsem jedním ze zakládajících čle-
nů Hnutí ANO na Vysočině. Dnes 
působím ve funkci místopředsedy 
oblastní organizace, ale hlavně jako 
člen celostátního předsednictva. 
Množství užitečných kontaktů, ply-
noucích z této funkce, jsem připra-
ven použít pro rozkvět Jihlavy.

K mým koníčkům patří rekreač-
ní sport, a především moje rodina. 
Jsem ženatý a společně s manželkou 
vychováváme dvě dcery.

Vzhledem ke své profesi mám nej-
blíže k posuzování a projektové pří-
pravě staveb. S ohledem na svou do-
savadní praxi jsem rád, že pro město 
budu moci pracovat v oblasti správy 
realit, a dále se budu podílet na pří-
pravě nového územního plánu. Tyto 
dvě oblasti považuji pro město za klí-
čové.

Jihlavu čeká řada zásadních inves-
tic a rozhodnutí o dalším směřování. 
Je pravděpodobné, že některé z těch-
to kroků budou vyvolávat emoce. Ze 
své praxe vím, že řadě negativních 
reakcí se dá předejít předáním dosta-
tečného množství informací a umož-
něním vzájemné komunikace zainte-
resovaných stran. I toto bude jedním 
z úkolů nového vedení města.

STRANA 2 Aktuality NJR – PROSINEC 2016

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

51
44
95
81
42

123

0
28

7
148

Město Jihlava má k 31. 10. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.641 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2016

Do vedení města se v listopadu 
dostalo hnutí ANO, které bylo do-
posud v opozici. Představujeme 
nové náměstky a radní města za 
toto hnutí.

Zeptali jsme se, která oblast rozvo-
je Jihlavy je pro ně prioritní a který 
problém z této oblasti je osobně nej-
víc trápí?

 První náměstek primátora

V Jihlavě žiji s rodinou od roku 
2009. Vystudovala jsem Ekonomic-
kou univerzitu, fakultu v Košicích, 
odkud pocházím, v roce 2001 jsem 
absolvovala diplomovaný kurz k Ev-
ropské integraci v britském Brigh-
tonu, a následně získala doktorát na 
Dopravní fakultě v Pardubicích.  Do 
srpna 2015 jsem se  jako poradkyně 
ministra fi nancí věnovala oblasti na-
stavení systému čerpání fondů pro 
další rozpočtové období a proble-
matice dopravy. Současně jsem pra-
covala jako odborný konzultant pro 
fi rmu EUFC v oblasti speciálních 
projektů ve vztahu k EU.   

Jelikož mám teď na starosti dopra-
vu, strategie města a odbor školství, 
kultury a sportu, tímto směrem bych 
se ráda zaměřila i v nejbližší době. 
V oblasti dopravy je to zejména kon-
cepční řešení dopravy ve městě – tj 
strategie pro udržitelnou mobilitu, 
s ohledem na předpokládaný výhled 
dopravy. To znamená pokusit se za-
jistit maximální možnou průjezdnost 
hlavních dopravních tras, parkování, 
veřejnou dopravu, ale také bezpeč-
nost provozu, prostor pro chodce a 
cyklisty.

V oblasti školství bych se ráda za-
měřila na vytvoření prostoru pro 
nadané děti a zkvalitnění výuky jako 
takové. V kultuře je to přijetí a imple-
mentace strategie, na které pracoval 
již náměstek Kolář. A ve sportu bych 
ráda viděla podobný dokument, 
včetně možností dlouhodobého za-
jištění fi nancování. 

V neposlední řadě bych ráda zahá-
jila práce na „vizi“ pro Jihlavu a Jihla-
vany, jelikož je to město, které je svo-
jí geografi ckou polohou a prostředím 
skutečně jedinečným místem pro ži-
vot. Samo se však nepozvedne.

 

Představujeme nové náměstky a radní

Výstava na radnici
Ve čtvrtek 22. prosince od 8 hod 

budou  vystaveny ve Velké gotické 
síni radnice originály a faksimile  ar-
chivních kulturních památek. Jedná 
se o jednu z posledních možností 
vidět originály těchto vzácných a je-
dinečných památek. Výstava bude 
doplněna odbornými přednáškami, 
přednášky se uskuteční v 17 hodin, 
také ve Velké gotické síni.
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