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* 25. 12. 1959
� 1. Narodil se v Dačicích. Od 

roku 1992 žije s rodinou v Jihlavě. 
Vystudoval Vysokou školu země-
dělskou, obor provoz a ekonomika 
zemědělství. Pracuje jako vedoucí 
účtárny v akciové společnosti.

Jihlavským zastupitelem byl čty-
ři volební období, od roku 1998 do 
roku 2014.

Stranická historie: Je členem 
KSČM od jejího vzniku.

� 2. Nejblíže mám k oblastem 
vztahujícím se k hospodaření města 

a rozpočtu. Nehodlám se ale ome-
zovat a soustřeďovat jen tímto smě-
rem. Budu se také intenzivně zajímat 
o sociální problematiku, která je mi, 
jako levicově orientovanému člově-
ku, rovněž velice blízká – tedy soci-
ální bydlení, sociální služby pro staré 
spoluobčany. Město a občany také 
trápí hustá doprava a obtížné parko-
vání, neutěšená situace s vodohos-
podářskou infrastrukturou – to jsou 
další oblasti, kam také zaměřím svoji 
pozornost. Často kritizovaná je také 
kvalita života v centru města, kterou 
chci zlepšit, společně s revitalizací 
náměstí.

� 3. Osobně mě nejvíce trápí ne-
smyslně dlouhý spor o správu vodo-
vodů a kanalizací, neúnosně dlouho 
odkládaná rekonstrukce zimního 
stadionu a špatná situace v dopravě a 
parkování. Na tom chci aktivně pra-
covat hned od první chvíle.

* 17. 01. 1970
� 1. Narodil se ve Znojmě, v Jihlavě 

žije od roku 1980.
Vystudoval Univerzitu Karlovu v 

Praze, Pedagogická fakulta, obor speci-
ální pedagogika.

Po roce 1989 se jako OSVČ věnoval 
téměř 15 let podnikání, poté praco-
val pro jihlavskou Charitu, v současné 
době působí již pátým rokem na pozi-
ci ředitele Domova pro seniory ve Vel-
kém Meziříčí.

V komunálních volbách poprvé kan-
didoval v roce 2006, kdy se stal zastu-
pitelem. V dalších letech tento post 
obhájil. V roce 2014 se stal radním, a 
ve funkci působil až do listopadu 2016, 
kdy se rozpadla radniční koalice. 

Mimo funkce jihlavského zastupite-
le byl dlouholetým předsedou komi-
se pro kulturu Rady města Jihlava, a v 
posledních dvou letech vedl Finanční 
výbor zastupitelstva. Je členem komise 
sociální a pro oblast protidrogové po-
litiky Rady Kraje Vysočina a členem 
sociálně-zdravotní komise Svazu měst 
a obcí ČR.

Stranická historie: Do roku 2004 
nebyl členem žádné politické strany, 
v tomto roce vstoupil do ODS. Je čle-
nem Místní rady ODS Jihlava a před-
sedou Oblastní rady ODS Jihlava.

O něm: Zpěvák a hudebník, pořada-
tel kulturních akcí. Zakladatel Koncer-
tu bez hranic a charitativní akce Přijďte 
na koncert, pomůžete. Je znám i ztvár-
něním postavy Ježíše ve stejnojmen-
ném muzikálu Jihlavského hudebního 
divadla. 

  
� 2. Budu se určitě věnovat sociální 

politice, kterou se profesně zabývám 
již řadu let, ale rád bych si zachoval i 
přesah do kultury a vzdělávání. Zají-
mám se obecně o nastavování systémů 
a logistiku v různých oblastech fun-
gování veřejné správy i samosprávy. 
Vedení finančního výboru mě hodně 
posunulo v ekonomickém uvažování 
o fungování města a jeho roli správce 
veřejných financí, vlastníka svých ob-
chodních společností i zřizovatele pří-
spěvkových organizací.

� 3. Přál bych si, aby bylo v novém 
zastupitelstvu více místa pro rozum, 
znalost problémů, které město sku-
tečně trápí, a racionální rozhodování. 
Naopak, ubude-li emocí a demagogie, 
bude se v sále zastupitelstva všem dý-
chat lépe. Taky trochu více tolerance 
a vzájemného respektu by prospělo, a 
to nejen mezi politiky, ale i mezi po-
litiky a úředníky, bez kterých žádná 
obec fungovat nemůže. V uplynu-
lých 4 letech firemní kultura na rad-
nici dost utrpěla, komunikace poně-
kud zhrubla a klima se dost změnilo. 
Všechno ostatní je jen o poctivé a kva-
litní práci, které jsem se nikdy nebál, a 
protože se mi v zásadě daří mnohem 
víc lidi spojovat než rozdělovat, hod-
lám být i nadále sám sebou.

* 09. 06. 1965
� 1. Narodil se a bydlí v Jihlavě. V 

roce 1991 vystudoval fakultu archi-
tektury VUT Brno a pracuje jako 
autorizovaný architekt. Mezi jeho 
koníčky patří historie a grafika.

Od roku 2006 je členem komi-
se pro územní plánování (komise 
byla r. 2016 zrušena). V roce 2014 
se stal zastupitelem města Jihla-
vy. Zájmové oblasti: architektura, 
územní plánování.

V komunálních volbách 2018 
uspěl a stal se zastupitelem. Na prv-
ním zasedání byl zvolen do funkce 
pověřeného uvolněného zastupite-
le, na starosti má Městskou památ-
kovou rezervaci. 

Stranická historie: Zvolen do za-
stupitelstva byl jako bezpartijní za 
KDU-ČSL.

� 2. Chtěl bych se věnovat opět-
nému nalezení tváře Jihlavy po 
stránce památkářské a architekto-
nické. 

Je potřeba najít tvář významného 
královského města Jihlavy ve vzta-
hu k destrukčním 50.–80. letům 
minulého století a pozdějším pore-

volučním nevhodným zásahům a 
vazbám. 

Dřívější sanaci hodnotných budov 
využít k řešení současných problé-
mů. 

� 3. V minulém zastupitelstvu 
jsem byl šokovaný z nezájmu někte-
rých zastupitelů o historické a ar-
chitektonické dědictví města, zvláš-
tě vzhledem k nedůstojné úpravě 
okolí Památníku královské přísahy 
a bourání některých hodnotných 
budov (např. kasárna Štefánikovo 
náměstí).      

Nejvíce mě trápí problémy náměs-
tí, historického jádra a okolí, dopra-
vy, parkování a kanalizace. 

Problémy nelze vyřešit bez oprav-
dové nápravy ran do organizmu 
města v minulosti. Začátek řešení 
vidím v dokončení architektonické 
soutěže na náměstí a ve vypracová-
ní nové památkářské a architekto-
nické koncepce – velmi podrobné, 
za účasti předních historiků, histo-
riků umění, památkářů, architektů a 
urbanistů. 

Památkářská a architektonická 
koncepce by sloužila jako pomůcka 
k posuzování staveb a rekonstruk-
cí v památkové rezervaci a jejím 
ochranném pásmu. 

Řešila by současné velmi proble-
matické rozhodování památkářů a 
úředníků, které je velmi závislé na 
osobě památkáře, úředníka, politi-
ka, nebo na osobě ambiciózního in-
vestora, případně projektanta. 

* 04. 05. 1962
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval technickou univerzi-
tu Ostrava. Je jednatelem společnosti 
zabývající se realizací staveb občan-
ských, bytových, inženýrských, pro-
jektováním staveb, prodejem staveb-
ního materiálu. Po vytvoření nové 
koalice na jihlavské radnici se stal v  
listopadu 2016 radním města.  Zá-
jmové oblasti - politika: územní plán 
a městské společnosti. Jeho koníčky 
jsou turistika a cestování. Stranická 
historie: před rokem 1989 bezpartij-

ní, od roku 2014 člen ANO 2011. 

� 2. Nejblíže mám k oblastem, kte-
ré jsem měl na starosti jako náměs-
tek primátora. Ale… nelze se sou-
středit pouze na jednu oblast. Nelze 
se věnovat pouze sportu, kultuře, 
cyklostezkám atd. Organizmus měs-
ta má široký záběr, a široké jsou i po-
žadavky občanů. Asi nejblíže mám 
k citátu E. T. Setona: „Protože jsem 
poznal muka žíznivé touhy, chtěl 
bych vyhloubit studnu, z které by i 
jiní mohli pít“. 

� 3. Problémů je více. Pokud na-
sloucháte lidem, tak je většinou tíží 
byznys s ubytovnami, a s tím souvi-
sející i nedostatečný pocit bezpečí. 
Ať chceme nebo nechceme, bude 
nutno investovat do městské policie, 
pokud tak neučiní stát. 

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Voliči rozhodli, a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na dotazy. Staronovým zastupitelům jsme položili 
následující otázky:

1. Prosím, přestavte se znovu voličům.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte? 
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé; v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)
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