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Jihlava dosáhla dalšího úspěchu při
vymáhání svých nároků se SVAKem

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále Svaz) ve své zoufalé snaze co
nejvíce oddálit vypořádání Jihlavy po
ukončení jejího domnělého členství
uplatnil ústavní stížnosti proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu, které vyzněly ve prospěch Jihlavy.
V těchto rozhodnutích Nejvyšší
správní soud uvedl, že smlouva o založení Svazu a jeho stanovy jsou veřejnoprávní smlouvou, a to i ty jejich
části, které upravují majetkové vypořádání obcí. Ve sporech o toto vypořádání proto rozhoduje krajský úřad a
nikoliv soud, jak tvrdí Svaz.
Ústavní soud obě ústavní stížnosti
Svazu odmítl jako zjevně nepřípustné.
Svaz vynaložil na uplatnění nepřípustných ústavních stížností nemalé
finanční prostředky, nečinil tak však
ani zbytečně ani neúčelně.
Stejně tak tento další milník v
dlouhé řadě neúspěchů neotřásl ská-

lopevnou důvěrou vedení Svazu ve
správnost jeho postupu a právního
zastoupení, jehož účelem je co nejvíce prodlužovat všechna řízení a
oddalovat tak konečné zúčtování s
Jihlavou.
V řízeních o kasačních stížnostech
proti rozhodnutím Krajského soudu
v Brně, díky nimž došlo k pokračování správních řízení o vypořádání privatizovaného majetku, totiž
Vodárenská akciová společnost, a.
s. (dále VAS) jako stěžovatel navrhla, aby tato řízení byla přerušena do
doby rozhodnutí právě o ústavních
stížnostech.
Jihlava nepochybuje o tom, že dalším logickým krokem by byl návrh,
aby samo správní řízení vedené krajským úřadem o vypořádání privatizovaného majetku na území Jihlavy
(v hodnotě téměř jedné miliardy
korun) bylo také přerušeno, a to s

Jihlavské legendy vyzvaly tým
GreyHounds z Kanady

V PŘÁTELSKÉM utkání na Horáckém zimním stadionu se v první polovině
března střetli veteráni Dukly Jihlava s týmem veteránů GreyHounds z kanadské
provincie Ontario.
Foto: archiv MMJ
V přátelském utkání na Horáckém ček či Jiří Tlustý.
zimním stadionu v Jihlavě se v první
„Mimochodem Wayne Gretzky své
polovině března střetli veteráni Duk- legendární číslo 99 získal právě v Greyly Jihlava s týmem veteránů Grey- Hounds. Šestnáctiletý Gretzky prý po
Hounds z kanadské provincie Ontario. juniorském draftu v roce 1977 vyjádPodmínkou byl věk hráče, kteří museli řil přání mít na dresu devítku, to však
být starší než 50 let. Hokejovou výstroj bylo obsazené, tak dostal číslo 14. Trepo delší době obléknul i legendární jih- nér Muzz MacPherson mu pak po nělavský útočník a nově i člen síně slávy kolika zápasech řekl, že lepší než jedna
českého hokeje Olda Válek.
devítka budou dvě devítky - a tak se
„V týmu Dukly Jihlava se představili zrodilo legendární číslo devět,“ doplnil
vedle hokejových legend let minulých jednatel.
i zástupci Kraje Vysočina, StatutárV dresu Dukly Jihlava vyjeli na led
ního města Jihlavy či Spolku fanouš- například obránci Jaroslav Benák, Kaků Dukly Jihlava. Kanadský tým pak rel Horáček, Roman Kaňkovský nebo
tvořili bývalí hokejisté týmu Soo Grey- zmiňovaný Bedřich Ščerban. V útoku
Hounds, který v současnosti hraje juni- nastoupil Olda Válek, Jiří Poukar či
orskou Ontario Hockey League,“ při- Jiří Cihlář, branku hájil Pavel Maláč.
blížil Bedřich Ščerban, jednatel HC
„Zápas s kanadským týmem na HoDukla Jihlava.
ráckém zimním stadionu je další z
Ontario Hockey League dal napří- řady aktivit tzv. sportovní turistiky,
klad nejslavnější hokejové soutěži kdy už v minulých letech dorazil na
světa – kanadsko-americké NHL jihlavský zimák opakovaně tým vete- taková jména jako Tony Esposito, ránů z finského Tampere, kteří hráli
Wayne Gretzky, Paul Coffey či Ron například s Old boys týmy HAS JihFrancis, z českých hráčů jím prošli lava, Telč či Velké Meziříčí,“ dokončil
kupříkladu Petr Tatíček, Josef Vaší- Bedřich Ščerban.
-tz-

ohledem na řízení o ústavních stížnostech.
Tato možnost tedy padla, proto
Jihlava čeká, s jakou další obstrukcí
Svaz nebo VAS přijdou, aby oddálily
vydání privatizovaného majetku Jihlavě. Od zahájení řízení o vypořádání privatizovaného majetku přitom
uplynulo již pět let, a zákonná lhůta
pro vydání rozhodnutí je 30 dnů.
Současně Jihlava opět zaznamenala snahu vedení Svazu vyhnout se
povinnosti vypořádat Jihlavu apelací na solidaritu mezi obcemi, jak se
běžně děje po každém neúspěchu
Svazu. Jihlava však stav, kdy ji Svaz
obírá na jejím majetku a její obyvatele obírá na předraženém vodném
a stočném, nepovažuje za solidaritu,
ale za projev svého druhu nevolnictví, jak to trefně pojmenoval Krajský
soud v Brně.
Svaz také dosud vůbec nereagoval

na postup VAS, která dobrovolně vyplatila Jihlavě část dlužného nájemného ve výši 50 milionů korun, a dobrovolně nevyplatil Jihlavě, Lukám nad
Jihlavou a dalším pěti menším obcím
ani tu část dlužného nájemného z
majetku, který jim již několik let protiprávně zadržují, a kterou „vypočítala“ jeho provozní společnost VAS.
Jen na tomto nároku dluží Svaz Jihlavě na jistině částku 269.677.951,Kč, a na úroku z prodlení pak více
než 50 mil. Kč.
Další zásadní částkou, kterou Svaz
Jihlavě dluží, je 225.906.088,20 Kč
jako podíl Jihlavy na zhodnocení
majetku Svazu, úrok z prodlení z této
částky přesáhl 97 milionů Kč.
Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátorky
Mgr. Petr Laštovička,
náměstek primátorky

Sucho, prach a kůrovec
znamená SOS pro Jihlavu

Když 15 letá Gréta Thunbergová promluvila na konferenci v polských Katovicích o změně klimatu
a vyzvala světové lídry k odpovědnosti za stav naší planety, probudila nejen v Katovicích, ale následně
i v dalších 122 zemích pocit zodpovědnosti k tomu za jakou cenu
je vykoupen blabohyt, ve kterém
evropské a nejen evropské země
žijí.
Zároveň ukázala na sobě samé, že
jeden člověk, malá školačka, dokáže
rozhýbat vědomí, ale i činy celého
světa.
Pokud si mohu dovolit využít slova
Gréty Thunbergové, která mimo jiného upozornila na to, že se neustále
oháníme slovy lásky ke svým dětem,
ale zároveň jsme ochotni udělat vše
proto, abychom přeplňovali nákupní
košíky v supermarketech a abychom
plnili pitnou vodou své bazény u rodinných domů.
Abychom my, politici, povolovali desítky logistických zón, aby naše
rozhodnutí upřednostňovala auta
před pěšími a zelenými zónami, povolovali rozvoje společností, které
svým prachem a exhalacemi zamořují celé město. Pak jsme daleko od
vědomí, že to, co děláme, opravdu
děláme pro naše děti.
Za poslední dva roky kůrovcová
kalamita v Jihlavě likviduje desítky
hektarů lesa, který doposud clonil a
filtroval prach z dopravy i z průmyslové zóny tak, aby se v našem městě
dalo dobře dýchat.
Zároveň to byla právě tato zeleň,
která pozitivně měnila mikroklima a
nedocházelo k nadměrnému výparu
vody z povrchu.
Všichni víme, že je zde reálná hrozba nedostatku vody, a to nejen povrchové, ale i podzemní.
Výzva, která tu nyní stojí před
námi, není jen výzvou politickou, ale
i osobní. Na té politické již pouhé
sliby neobstojí.
Slibováno bylo mnoho let. Nyní je

třeba jednat. Za vedení mohu uvést,
že již za necelé tří měsíce byly pozastaveny rozvojové projekty společnosti Kronospan na pozemcích
města.
Shodně s tím se připravili nové
podmínky pro developerské a investiční skupiny, které předpokládají
mnohem významnější plochy zeleně
jako povinné součásti projektů pro
bydlení i výroby.
Připravují se zastínění dětských
hřišť a obnova vodních prvků v parcích. Ale to vše nestačí. Je potřeba i
Váš hlas i vaše aktivity v dané věci.
Je potřeba si uvědomit a přijmout i
osobní odpovědnost za zdraví vašich
dětí.
A zároveň přijmout i to, že i vaše
děti mohou být tou Grétou Thunbergovou a mohou pomoci společenskému uvědomění závažnosti situace.
Ing. Vít Zeman,
náměstek primátorky

