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Léta je hlavním problémem spor 

se SVAKem o vydání vodohos-
podářského majetku městu, a v 
poslední době se zdá, že konečně 
spor bude vyřešen. Jak velké pro-
blémy to městu přineslo?

Potíže působí zejména naprostá 
neochota SVAKu spolupracovat při 
řešení problémů Jihlavy. Je to ze-
jména blokace opravy komunikací, 
jejichž součástí měla být i oprava 
kanalizace, případně vodovodu. Pro 
rozvoj Jihlavy je potřeba dobudovat 
další větev vodovodu a jeho zaokru-
hování. To se týká průmyslové zóny 
i bytové výstavby. To je problém ne-
jen pro město, ale i pro soukromé in-
vestory.

Stav kanalizace i vodovodního řadu 
rovněž vyžaduje průběžnou údržbu. 
SVAK toto na území Jihlavy neřeší, a 
důsledkem jsou i problémy při příva-
lových deštích.

Doufám, že se po mnoha letech po-
suneme k vyřešení celé kauzy. Je však 
potřeba, aby si zastupitelé členských 
obcí SVAKu uvědomili, že tento ne-
gativní postoj k vydání majetku do 
správy města se může velmi negativ-
ně projevit i v jejich obcích.

Dalším důležitým problémem 
nejen pro Jihlavu je doprava. Uká-
zali jste však, že i tak obávanou 
situaci, jakou je uzavření Brněn-
ského mostu, lze při pečlivém na-
plánování opatření zvládnout. 

Bude možno dopravu v tak his-
torickém městě zvládat ke spoko-
jenosti občanů i v budoucnu?

Příprava opravy brněnského mostu 
ukázala, jak důležité je i nepopulární 
opatření dobře komunikovat s obča-
ny. Za doposud bezproblémový pro-
voz však patří dík občanům samot-
ným.

Ke zlepšení dopravní situace by 
měla přispět realizace plánu udrži-
telné mobility, který řeší jak dopravu 
v pohybu, tak i parkování. Důleži-
té však je, aby Jihlaváci i návštěvníci 
města pro pohyb po městě více vyu-
žívali udržitelné formy dopravy a ne-
měli požadavek se dostat všude jen 
autem, a navíc i auto kdekoliv zapar-
kovat. Tady je dobré se podívat, jak 
je to řešeno na západ od hranic ČR, i 
trochu změnit způsob myšlení.

Obligátní otázka – co se povedlo, 
a kde zůstaly nedodělky?

Co se povedlo, jsem už popsal 
v předchozích odstavcích. Proble-
matická je realizace Integrovaného 
plánu rozvoje území – to znamená 
staveb s přispěním evropských do-
tací. Jednak dlouho trvalo posouzení 
a schválení strategie u poskytovatelů 
dotace, jednak se nedaří realizace. 

Je to paradoxně způsobeno tím, jak 
se daří ekonomice. V dnešní době se 
nám jen obtížně daří sehnat kvalitní 
projektanty i zhotovitele akcí, proto-
že jsou zahlceni zakázkami.

Řada projektů se již však rozběhla, 

a tak věřím, že v následujícím obdo-
bí se vše podaří dotáhnout do zdár-
ného konce.

Neuralgickým bodem tohoto vo-
lebního období určitě byl zimní sta-
dion. Jsem však rád, že přes všechny 
problémy se podařilo přijmout kon-
sensuální řešení. 

V nejbližší době bude nutno se vě-
novat opravě HZS, aby mohl sloužit 
dosavadnímu účelu, a v budoucnosti 
jako tréninková hala a hala pro mlá-
dež a zájmové sportování, a sou-
časně zkoumat vhodné umístění a 
shánět prostředky na výstavbu nové 
haly. Doufám, že budoucí zastupite-
lé  budou mít trochu vizionářský po-
hled a uvědomí si, že jejich rozhod-
nutí není jen pro čtyři roky, ale pro 
dalekou budoucnost (koneckonců 
- HZS tady máme 60 let).

Porovnejte prosím současné ve-
dení města s těmi minulými. Je 
dnes jednání obtížnější? Jak se 
prosazují cíle dnes, a jak tomu 
bylo v minulém období? Jaká je 
současná opozice, a jak se vám 
pracovalo v úzkém vedení města?

Současné volební období bylo ve 
znamení značné roztříštěnosti sil 
v zastupitelstvu a snahou dělat ze za-
sedání zastupitelstva cosi podobné-
ho parlamentu poslanecké sněmov-
ny. Chybělo mi více zájmu o město 
a snahy řešení jeho rozvoje. V řadě 
případů byla i zřejmá snaha prosazo-
vat zájmy osobní nebo malé skupiny 

občanů na úkor celku.
Z toho plyne i obtížnější práce ve 

vedení města, a zejména prosazo-
vání navržených řešení a hledání 
potřebné podpory. To se projevilo 
i ve zdlouhavém procesu schvalová-
ní územního plánu a řešení zimního 
stadionu.

Na závěr – ve vrcholné pozici 
města z vlastního rozhodnutí kon-
číte. Co budete dělat? Těšíte se na 
toto klidnější období?

Co popřejete vašim nástupcům a 
občanům města?

Rozhodl jsem se odejít do důcho-
du. Skoro všichni moji vrstevníci, 
kteří mají již nějaký rok důchodu za 
sebou, nemají dostatek času. Budu 
se víc věnovat rodině a všemu, co 
jsem při výkonu funkce primátora 
nestihl.

To však neznamená, že chci z ve-
řejného života zcela odejít. Do za-
stupitelstva města znovu kandiduji, 
nikoliv však na uvolněnou funkci. 
Věřím, že budoucímu vedení města 
mám ještě co říci, poradit v začát-
cích.

Občanům města přeji pohodové 
prožití druhé poloviny prázdnin a 
šťastnou ruku při volbě nových za-
stupitelů, aby si zvolili ty nejlepší.

Nástupcům pak přeji, aby se jim 
dařilo pracovat pro rozvoj naše-
ho krásného města, aby měli sílu 
nacházet dobrá řešení, a hlavně se 
uměli dohodnout.

Primátor Rudolf Chloupek o Jihlavě, 
jejích občanech a politice

Městská policie řešila vzájem-
né napadení mezi spoluobčany. Na 
lince tísňového volání bylo přijato 
oznámení na vzájemně se napada-
jící muže v parku pod Hradebním 
parkánem v ulici Brněnská. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka, která 
spatřila dva muže. Jeden z mužů kle-
čel na druhém a škrtil jej. Strážníci 
za použití donucovacích prostředků 
útočníka zpacifikovali. 

Napadenému muži byla poskytnu-
ta první pomoc, a přivolána byla zá-
chranná zdravotnická služba. Dále MP 
řešila potyčku dvou mladých mužů, 
kdy jeden z nich propadl zamčený-
mi dveřmi do soukromé provozovny. 
Tuto skutečnost potvrdili i přítomní 
svědci. Vzhledem k tomu, že došlo 
k narušení soukromého objektu a 
poškození majetku, byla věc předána 
k dalšímu šetření.

Alkohol
Při kontrolní činnosti na ulici Bře-

zinova spatřili strážníci na dětském 
hřišti povalujícího se chlapce, u 
něhož došlo k podezření, že je pod 
vlivem alkoholu. Přiznal, že požil 
alkohol s ovocným džusem. Decho-
vou zkouškou mu bylo naměřeno 
1,19 promile alkoholu. Na místo 
byla přivolána záchranná zdravot-

V Brněnské ulici řádil škrtič
nická služba, která si mladíka pře-
vzala do péče. 

Operační strážník městské poli-
cie přijal oznámení na podnapilého 
muže, který v čekárně nádraží ČD 
vyhrožoval, že si lehne pod projíž-
dějící automobily. Strážníkům muž 
dále sdělil, že chce skočit z mostu, 
protože má zdravotní problémy a 
je bez domova. U muže byla prove-
dena orientační dechová zkouška, s 
výsledkem 2,73 promile. Vzhledem 
k psychickému i zdravotnímu stavu 
byla na místo přivolána záchranná 
zdravotnická služba.

Prevence kriminality
V červnu se preventisté podíle-

li na sobotním odpoledni určeném 
pro děti zaměstnanců IZS, které se 
konalo v blízkosti vojenského areá-
lu Rančířov, a na Offroadovém dni 
pro děti z Dětských domovů. Rov-
něž pomáhali se zajištěním Branné-
ho dne pro seniory. Ve spolupráci s  
věznicí ve Světlé nad Sázavou byly 
realizovány besedy žáků 9. tříd jih-
lavských základních škol s odsou-
zenými ženami. V letošním roce se 
jedné z besed zúčastnili také jihlav-
ští senioři.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP 


