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Ke Dni válečných veteránů
Otevřený dopis

Vážená paní Koubová,
s hlubokým zármutkem jsme přijali informaci od účastníků vzpomínkového aktu, který se konal 9. 11. 2018 na jihlavském ústředním hřbitově. Konec
1. světové války si připomíná celý svět, v České republice si tento významný
den připomínáme jako Den válečných veteránů. K důstojnosti této vzpomínky vždy přispívala početná delegace vedení města. Letos poprvé si nikdo ze
statutárních zástupců města nenašel čas.
Vážená paní primátorko, tato ignorace a neúcta, kterou jste projevila, se
nedá omluvit jako selhání manažerské. V tomto případě se jedná o selhání
morální. Tedy selhání neomluvitelné.
Jako občané Jihlavy se za Vás stydíme. Jako Zastupitelé Statutárního města
Jihlavy bychom se chtěli alespoň touto cestou omluvit všem účastníkům za
dehonestaci celé vzpomínky, které jste se z vlastní vůle dopustila.
zastupitelský klub Hnutí ANO
Zastupitelstvo statutárního města Jihlavy

Vyjádření vedení města
k neúčasti na pietním aktu

Dne 9. listopadu 2018 se na Ústředním hřbitově Jihlava konalo setkání k
připomínce konce první světové války - Dne válečných veteránů. Neúčast nejvyššího vedení města se pro určitou skupinu jedinců stala záminkou pro neopodstatněnou kritiku.
Neúčast primátorky a náměstků primátorky byla dána nepřenosnými a
neodkladnými pracovními povinnostmi. Je nutné zdůraznit, že pracovní kalendář si pro toto období nikdo z nich sám nesestavoval, ale zdědil po předchozím vedení. To vše v hektické atmosféře prvního týdne po zvolení. Město
Jihlava však bylo plnohodnotně zastoupeno radním Liborem Kuchyňou.
S pořadateli akce jsme v kontaktu, situaci jsme jim samozřejmě vysvětlili a
neúčast nejvyššího vedení města omluvili.
Je krajně nevhodné a nedůstojné, že pietu válečných hrdinů někdo zneužívá
k pokusu o jiný boj, a to boj politický. Před vyslovením silných slov o morálce, ignoraci a dehonestaci na adresu vedení města by nebylo od věci, aby
si autoři takových prohlášení zametli před vlastním prahem, a to především
proto, že ani jeden z nich se pietního aktu sám nezúčastnil.
Památku válečných veteránů ve vší vážnosti ctíme. Jihlava byla, je a nadále
bude tím městem, které si obětí světových válek hluboce váží.
MgA. Karolína Koubová
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Vít Zeman
primátorka
náměstek primátorky náměstek primátorky
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky

Bc. Daniel Škarka
uvolněný člen Rady města

Vyjádření válečných veteránů

„Sdružení válečných veteránů kraje Vysočina prohlašuje, že oslava Dne válečných veteránů měla důstojný průběh. Pietní akt na jihlavském ústředním hřbitově
byl za vedení města dostatečně zastoupen radním Liborem Kuchyňou a neúčast
primátorky Karolínky Koubové akci nijak neznehodnotilo,“ vyjádřil Jan Frenc,
předseda Sdružení válečných veteránů kraje Vysočina. 
-tz-

Zastupitelský den pro občany

Velice si vážím důvěry, které se
mně opětovně dostalo takovým
množstvím vašich hlasů ve volbách a
chci dát jasně najevo, že volbami pro
mne nic nekončí, ale naopak začíná.
A že si dobře uvědomuji význam slova zastupitel.
Chci vás tedy zastupovat, milí sousedé, v tom pravém slova smyslu a
zřizuji proto svůj
ZASTUPITELSKÝ DEN
PRO OBČANY,
a to každé pondělí, s výjimkou
svátků a zasedání zastupitelstva, od
15 do 18 hodin v kavárně Salotto
na rohu Bezručovy a Tolstého ulice,
naproti DKO.
Sem můžete přijít s jakýmkoliv problémem týkajícím se života ve městě,
a já nebo moji přítomni kolegové se
jej pokusíme pomoci řešit. Ovšem
samozřejmě, nikdy a nikde neslibuji,
že se vše podaří podle přání každého
z vás. To ani nejde.
Jedno však slíbit mohu - a to zájem
o to, jak se vám v našem krásném
městě žije, Jihlaváci!

Hezké Vánoce a dobrý rok příští přeje
Miroslav Tomanec,
zastupitel za Fórum Jihlava

Kosovští debatovali
nad územní studií

V zaplněném sále Edison jihlavského
kina Dukla proběhla v polovině listopadu veřejná prezentace variantního
návrhu řešení územní studie Kosov.
Cílem aktuálně zpracovávané studie
je získat podklady pro rozhodování o
případných změnách v území a následné změně územního plánu. Podněty a
připomínky veřejnosti mohou ovlivnit
konečnou podobu územně plánovacího podkladu.
Studii během bezmála hodinové
prezentace podrobně představili její
zpracovatelé, architekt Milan Grygar a
projektant Lukáš Petr. Připraveni zod-

povědět dotazy a zapojit se do následné
veřejné diskuze byli i náměstci primátorky Vít Zeman a Petr Laštovička a
zástupci městského Úřadu územního
plánování.
„Dnešní jednání nevyplývá ze zákona,
ale město Jihlava chce poskytnout svým
občanům možnost vyjádřit jejich názory
a připomínky a zohlednit je v rámci konceptu udržitelného rozvoje našeho města i
jeho okolí. Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní
a že sem dorazili v tak hojném počtu,“
ocenil setkání náměstek Vít Zeman,
pod kterého spadá úsek územního plánu města.
-tz-

Varování před padajícím
zdivem na Heulosu

Z opěrné zdi restaurace poblíž
kostela sv. Jakuba spadlo v minulých
dnech několik uvolněných kamenů.
Kameny z historického zdiva dopad-

Pronájem nebytových prostor
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1,
586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou dražby dne 10. 10. 2018
s uzávěrkou žádostí dne 8. 10. 2018 do 17.00 hod.
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01
Jihlava
 zveřejňuje záměr
 výběrovým řízením formou obálkové metody

jatý. Dříve jej využívala příspěvková organizace Dům
dětí a mládeže Jihlava.
• Předmětný objekt se nachází na území Městské památkové rezervace Jihlava, prohlášené výnosem MK
ČSR ze dne 29. 3. 1982, proto je v zájmu státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
• Současná energetická náročnost budovy dle PENB:
E, 117 kWh/(m2.rok). Změna po rekonstrukci objektu.

 pronajmout pozemek p.č. 43 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Jihlava, jehož součástí je
stavba č.p. 20 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č. 29 – objekt
občanské vybavenosti. Pozemek je zapsán v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Jihlava.
 Objekt Brněnská 29 je krajový objekt, nepravidelného půdorysu, podsklepený, třípodlažní s podkrovím
na části půdorysu. V současné době volný, neprona-

Bližší informace jsou k dispozici
na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 632,
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města
Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či
doplnit tento záměr, příp. od něj odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny. 
-tz-

ly na místní pěší cestu, která vede
od vstupu do lesoparku u kostela sv.
Jakuba směrem k aule Střední umělecké školy grafické.
Stavební úřad města Jihlavy vyzval
vlastníka objektu, aby zajistil statické posouzení zdi a urychleně provedl opravné práce. Městská policie
zajistila místo páskami s dočasným
zákazem vstupu.
„Lidé bohužel pásky strhávají a
nadále cestu používají. Prosíme tímto,
aby se zřetelem na bezpečnost vlastní
i ostatních neničili přehrazení a nepřecházeli přes dané místo do doby
jeho opravy,“ uvedl zástupce ředitele
městské policie Stanislav Maštera.

-tz-

Pozvánka na křest

Jihlava vydá v prosinci další publikaci, tentokrát z rukou Stanislava
Jelínka. Kniha Malý průvodce po
staré Jihlavě pro mírně pokročilé,
původně vycházela po kapitolách
v Jihlavském deníku od března 2015
do srpna 2017.
Křest knihy se uskuteční ve čtvrtek
20. prosince 2018 v 16 hodin ve Velké gotické síni jihlavské radnice. -tz-

