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Jihlava má od 10. listopadu nové 
vedení. Stejně jako v předchozích 
čtyřech letech bude v čele zastupi-
telstva stát Jaroslav Vymazal. Jako 
staronového primátora jsme ho po-
žádali o rozhovor v prvním povoleb-
ním vydání Novin jihlavské radnice. 
Kam se bude Jihlava ubírat další čty-
ři roky? 

Jihlava byla mezi prvními velký-
mi městy, které si po volbách usta-
vilo svoje nové vedení. Co bylo 
důvodem? Při dohodách s koalič-
ními partnery už nebylo co řešit, 
nebo vás do úřadu hnaly povin-
nosti?

Obě možnosti jsou správné. Pů-
vodně jsme chtěli ustavující zastupi-
telstvo ještě o týden dříve, ale mohlo 
by to být v rozporu se zákonem, tak 
jsme se rozhodli počkat, až proběh-
nou všechny lhůty.  Nebyl důvod od-
dalovat začátek práce, které nás čeká 
opravdu mnoho, takže jsme začali co 
nejdříve.

Co považujete za nejdůležitěj-
ší úkoly, které stojí před vedením 
města v dalších čtyřech letech? 

Ten nejbolavější asi nebude zrov-
na čtivým tématem, ale nám, nebo 
alespoň mně osobně dělá vrásky 
nechvalně proslulá rozsáhlá rekon-
strukce kanalizace za půl miliardy 
korun. Nejenže po letech příprav ani 
nezačala, ale dokonce se vrací ještě 
před začátek k výběrovému řízení na 
dodavatele. 

Proč takový tlak na opravu kana-
lizace? 

Na funkční kanalizaci závisí provoz 
stávajícího města i jeho rozvoj. Jde i 
o zdánlivé maličkosti jako chodníky. 
Nemá smysl je opravovat, když jsou 
pod nimi staré kanály za hranicí ži-
votnosti. Jihlava v roce 2010 užívá 
v některých částech stoky ze středo-
věku. To není nadsázka.

Co je příčinou neustálého odklá-
dání velkého vodohospodářského 
projektu?

Akce nabrala zpoždění už začátku, 
kdyby nebyla připravena investorem, 
další skluz akce nabírá odvoláváním  
zájemců o velkou zakázku, státní 
instituce s pomocí také nespěchají. 
Přitom nejen město, ale i stát může 
přijít o několik stovek milionů korun 
z Evropské unie.   

Tento nevyřešený problém bývá 
dáván za vinu městu Jihlavě nebo 
mně osobně. Přitom město je zřej-
mě jediné, kdo má opravdový zájem 
kanály ve městě opravit, Jihlava ale 
není investorem a má jen minimální 
vliv něco měnit. 

Kolotoč odvolání může být ne-
konečný. Co bude město dál dělat?

Dotace musí být vyčerpaná do kon-
ce roku 2011, pokud se tak nestane, 
peníze nezůstanou ani v Jihlavě, ani 
v České republice. Je možnost, že by 
evropské úřady rozhodly o prodlou-
žení termínu čerpání těchto peněz, 
ale to už jednou udělaly, podruhé se 
to asi nestane. Jihlava pak o projekt 
s obrovskou podporou Evropy při-
jde a bude muset kanalizaci opravo-
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vat postupně ze svých peněz. V roz-
počtu města držíme na první dílčí 
projekt rezervu 55 milionů korun. 
To je desetina původního rozpočtu 
velkého projektu. 

Kde by se začalo? 
Pravděpodobně by se začalo kana-

lizačními větvemi v Brněnské ulici a 
okolí. Bylo by pak možné konečně 
srovnat tankodrom, který ulice i s 
chodníky ze všeho nejvíc připomíná. 

Pojďme k něčemu, co nemá 
v cestě tolik překážek. Co město 
chystá v oblasti dopravy?

Máme potřebné analýzy a další 
podklady k vybudování nového par-
kovacího domu na třídě Legionářů. 
Počátkem roku 2011 zastupitelé roz-
hodnou o formě koncese. Pokud vše 
dobře půjde, v roce 2013 by měl být 
parkovací dům v provozu.

Jeden parkovací dům, i kdyby 
měl stovky parkovacích míst, ale 
problém parkování nevyřeší.

To jistě ne. Pomoci by mohli sou-
kromí investoři, mají zájem v centru 
města budovat parkování pod zemí. 
Hodlám znovu jednat s patřičnými 
úřady, které se k budování parkovišť 
v podzemí s ohledem na jihlavské 
historické podzemní systémy staví 
negativně. Radnice ale zná i opačné 
odborné názory, že některé partie 
podzemí jsou tak zničeny předchozí 
stavební činností, že už není co chrá-
nit. 

Jak se staví nové vedení města 
k městské hromadné dopravě? Ze-
jména elektronická peněženka se 
zrovna dobré pověsti netěší.

Aktuálně se bavíme o změně jed-
notlivých jízd s papírovou jízdenkou, 
přejezd přes město s přestupem je 
neúnosně drahý. To chceme změnit. 

Pokud jde o kartu, její pověst mož-
ná není ideální, ale už ji používá 25 
tisíc lidí. Důležité je, že se postupně 
daří nový systém stabilizovat. A pra-
cuje se na rozšíření možnosti plateb 
Jihlavskou kartou i v dalších orga-
nizacích a objektech města. Systém 
je v ročním zkušebním provozu, po 
kterém se budou poznatky vyhod-
nocovat.

Přibudou nové zastávky nebo 
linky?

Musí se konečně rozšířit MHD 
na prodlouženou Vrchlického ulici. 
Zkoušeli jsme několik způsobů, jak 
sem MHD dostat a přitom nezatížit 
kasu města, což se nepovedlo. Pova-
žuji to za nesplněný slib, to musíme 
napravit.    

Co dalšího připravujete v oblasti 
dopravy?

Pracuje se na přípravě nového mo-
derního dopravního terminálu u 
městského vlakového nádraží. Hod-
láme pokračovat v budování sítě 
bezbariérových tras pro pěší, imobil-
ní spoluobčany a další nemotorovou 
dopravu, jinými slovy město chce 
opravovat nebo stavě nové bezbarié-
rové chodníky a cyklostezky. 

Ve srovnání s jinými městy má 
Jihlava v přepočtu na obyvatele 
nejméně strážníků. Mělo by to tak 
zůstat, nebo chystáte změnu? 

Osobně považuji za nezbytné, aby 
se počet strážníků zvýšil. Jejich práce 
zdaleka není jen dohled nad pořád-
kem v dopravě, ale všeobecně po-
řádku ve městě. Požadavky na měst-
skou policii stále narůstají, zprávy 
o kriminální činnosti ve městě také 
nejsou uklidňující, ale počet strážní-
ků se mnoho let nenavyšoval. V po-
lovině listopadu jsme otevřeli nové 
pracoviště odboru sociálních věcí ve 

Vrchlického ulici, v budově je i nová 
služebna městské policie, která slou-
ží jako zázemí strážníků pro Hor-
ní Kosov a Dolinu. Sídliště se bude 
rozrůstat a dohled i službu strážníků 
bude více potřebovat. Věřím, že pro 
tuto myšlenku najdu u kolegů zastu-
pitelů podporu.  

Prevencí negativních jevů, jako 
je vandalismus, může být třeba 
dodatečné zázemí pro volný čas. 
Co chystá město v této oblasti?

Můžeme navázat na povedené pro-
jekty jako sportoviště u Hellerova 
rybníka nebo úpravy v lesoparku 
Heulos. Právě třeba tam bychom 
rádi pokračovali a připravujeme 
sportovně-relaxační centrum Český 
mlýn u řeky Jihlavy. Hodláme po-
kračovat v opravách a budování dět-
ských hřišť. Ale sem patří i kultura a 
sport dětí a mládeže, které město bu-
de podle svých možností dál podpo-
rovat dotacemi. Patří sem i budování 
sportovní infrastruktury, v dohled-
né době začne stavba haly pro lední 
sporty, v oblasti kultury bude vel-
kým projektem přestavba a rozšíření 
budovy základní umělecké školy.

Abych navázal na budování hřišť 
a veřejných sportovišť - město za-
hájilo projekt revitalizace sídlišť. 
V jaké je fázi? A bude mít pokračo-
vání? 

Připravený je projekt revitalizace 
sídliště Královský vršek. První práce 
začnou v jarních měsících, během 
roku vzniknou dvě stovky parkova-
cích míst, nové chodníky, místa na 
kontejnery separovaného odpadu, 
zmiňované dětské hřiště a třeba mís-
to na posilování pro dospělé. Hotovo 
bude do konce roku 2011, do polo-
viny roku 2012 bude čas na uchycení 
nové zeleně. 

O záměrech už započatých či 
připravovaných by se dalo hovořit 
dlouze. Radu města čeká vytvoře-
ní a odsouhlasení programového 
prohlášení, které bude jakýmsi se-
znamem úkolů pro další čtyři ro-
ky. Kdyby bude prohlášení hotové 
a schválené? 

Očekávám, že nejpozději v lednu 
rada města tento dokument schválí. 
Jeho podoba je závislá na vůli kolegů 
zastupitelů při hlasování o rozpočtu, 
uvidíme, co si bude město moci „do-
volit“. Všechny projekty musíme při-
pravovat s rozpočtovou odpovědnos-
tí, peníze jsou hybnou silou a brzdou 
rozvoje zároveň. 

Na závěr něco příjemnějšího. Jak 
jste začal prožívat advent a jak se 
chystáte na svátky? 

Když na horách napadl první sníh, 
alespoň na jeden den jsme s rodinou 
spěchali na běžky. Jen jsem z nich se-
stoupil, vracel jsem se zpět do Jihla-
vy na rozsvícení vánočního stromu. 
Těším se na adventní koncerty na 
radnici a vůbec na celý ten čas. Urči-
tě budeme všichni mít hodně práce, 
přesto bych chtěl všem popřát před-
vánoční čas v klidu a ve zdraví, hez-
ké svátky a prvního ledna se těším se 
všemi na Masarykově náměstí, kde 
bude o půl šesté večer novoroční oh-
ňostroj. -rt-
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