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Město Jihlava má k 31. 7. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.300 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenec 2013
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V sobotu 10. srpna obletěla republiku 
nečekaná zpráva. Po dlouhé nemoci ve 
věku 53 let zemřel porevoluční starosta 
Jihlavy, první hejtman Kraje Vysočina 
a bývalý prezident Nejvyššího kontrol-
ního úřadu Ing. František Dohnal. 

František Dohnal byl zvolen sta-
rostou města 12. září 1991, ve funk-
ci setrval do 26. listopadu 1998. Na 
tuto pozici nastoupil ve svých 31 le-
tech, byl nejmladším starostou měs-
ta v jeho porevoluční historii. Vy-
konával také funkci předsedy Svazu 
měst a obcí ČR. 

V roce 2000 byl zvolen prvním 
hejtmanem nově vzniklého Kraje 
Vysočina, tehdy Jihlavského kraje. 
Od roku 2004 zastával post prvního 
náměstka hejtmana, v roce 2005 se 
stal prezidentem Nejvyššího kont-
rolního úřadu. V roce 2012 musel 
místo prezidenta opustit, odmítl vy-
dat kontrolnímu orgánu Sněmovny 
podklady umožňující audit hospo-
daření NKÚ s tím, že prověrka by 
narušila nezávislost úřadu. 

Ode dne úmrtí byl na jihlavské rad-
nici černý prapor, ve vstupu do radni-
ce bylo zřízeno pietní místo. Vedení 
města v čele s primátorem Jaroslavem 
Vymazalem a řadou bývalých kolegů, 
kteří s Františkem Dohnalem na rad-
nici spolupracovali, se zúčastnilo také 
pohřbu, který proběhl v Nové Říši, 
k hrobu někdejšího starosty položili 
zástupci města květiny. 

„Jeho role v porevolučním vývoji by-
la zásadní. Nebylo snadné vést město v 
době plné změn, bez jasných zákonných 
pravidel. Je k zamyšlení, jak by si dnes 
stála Jihlava, kdyby František Dohnal 
nepodpořil a neprosadil příchod fi rmy 
Bosch, největšího zaměstnavatele v kra-
ji, o stovkách dalších pracovních míst v 
navazujících oborech nemluvě. Nemálo 
lidí jeho kroky kritizovalo a odmítalo, 
jeho vize však byla správná a dnes z ní 
město profi tuje,“ připomněl jeden z vý-
znamných počinů Františka Dohnala 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.
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Zemřel František Dohnal

František Dohnal
 Repro: archiv MMJ

U Staré plovárny v Jihlavě je nová 
naučná stezka, kterou zde vybudoval 
Magistrát města Jihlavy. 

Oblíbené místo vycházek je oboha-
ceno o deset panelů po obvodu ná-
drže s informacemi o místě samot-
ném, o živočiších a rostlinách, které 
jsou zde k vidění atp. Pomyslným 
průvodcem stezkou je na každém 
panelu sova. 

„Ke staré plovárně to není daleko z 
lesoparku Heulos a ze zoologické za-
hrady, třeba si sem někdo protáhne 
procházku a něco nového se tu dozví,“ 
zve ke Staré plovárně vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Naučnou stezku připravili pracov-
níci odboru životního prostředí ve 

spolupráci s Českým svazem ochrán-
ců přírody. Celkové náklady na vy-
tvoření naučné stezky jsou asi 140 
tisíc korun, které město uhradilo z 
ekologického fondu. 

Deset témat naučné stezky u Staré 
plovárny:

Stará plovárna 
budky a polobudky 
obojživelníci a plazi 
stromy a keře 
savci 
houby 
hmyz 
rostliny 
ptáci 
doupné stromy 
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Sova provází návštěvníky 
kolem Staré plovárny

INFORMAČNÍ panely pro návštěvníky naučné stezky u Staré plovárny.
 Foto: archiv MMJ

Další měsíc snahy radnice i práv-
ních zástupců města nemá kýžený 
výsledek a Svaz vodovodů a kana-
lizací Jihlavsko (SVAK) dál drží ve 
svých rukou vodohospodářský ma-
jetek města Jihlavy. To i přes slib sa-
motných představitelů svazku, že 
majetek postupně vydají do konce 
července. Dosud se tak nestalo.

V červnu podala Jihlava ke Krajské-
mu úřadu Kraje Vysočina dva návrhy 
na zahájení správního řízení, jeden 
na vydání majetku s právem hos-
podaření (v ceně asi 341 mil. Kč), 
druhý na určení vlastnictví a vydá-
ní vloženého majetku (v ceně asi 85 
mil. Kč). Ač se řízení vede o vydání a 
o vlastnictví, nikoliv o provozování, 
na poslední chvíli se do řízení zapojil 
dosavadní provozovatel, Vodárenská 
akciová společnost, a. s. (VAS). 

„Domníváme se, že se tak VAS za-
chovala ze zištných zájmů, neboť se 
obává, že by v případě vydání majet-
ku SVAKem zpět městu přišla o zisk, 

SVAK dluží 11 milionů, peníze nepřišly 
který jí provozování přináší,“ komen-
toval aktuální události v boji o navrá-
cení majetku Jihlavě právní zástupce 
města Miroslav Šianský. 

Další událostí ve sporu bylo roz-
hodnutí okresního soudu v Jihlavě, 
že SVAK musí uhradit městu více 
než 11,3 milionu korun, které získal 
od VAS jako nájemné z vodohospo-
dářské infrastruktury Jihlavy za obdo-
bí únor až duben 2013. Do doby zá-
věrky Novin jihlavské radnice nebylo 
známo, zda SVAK proti tomuto kro-
ku u soudu podal odpor, ale předseda 

SVAKu Jiří Vlach tento krok v médi-
ích avizoval. Jisté však je, že peníze na 
účet města dosud nedorazily.

Předseda Vlach se v uplynulých 
týdnech v médiích pokoušel zpo-
chybnit kroky Jihlavy, když tvrdil, 
že Jihlava svůj majetek ve skuteč-
nosti převzít nechce, protože by ho 
nemohla provozovat. „To je další lež 
jako věž. Jihlava založila obchodní 
společnost Jihlavské vodovody a kana-
lizace, která si podala žádost ke kraj-
skému úřadu o povolení k provozová-
ní vodovodů a kanalizací. Ironií je, že 

krajský úřad povolení odmítl vydat 
s odůvodněním, že vodovody a kanali-
zace provozuje VAS. Je to tedy přesně 
naopak, než předseda Vlach tvrdí. Ji-
hlava by vodohospodářskou infr astruk-
turu ráda provozovala, ale VAS se toho 
zuby nehty drží. Motivy jsou asi všem 
jasné,“ poznamenal právník Miroslav 
Šianský. Jihlavští občané tak dál pla-
tí nemalé vodné a stočné organiza-
ci, která na majetek nemá právo a de 
facto jej už ani nespravuje. 

SVAK měl podle svých stanov i 
rozhodnutí vlastní valné hromady ze 
dne 4. 12. 2012 majetek Jihlavě vy-
dat k 31. březnu 2013, dosud se tak 
ale nestalo.  -rt-

ZALÉVALA SE ZELEŇ. Nejen centrum města bylo v uplynulém měsíci potřeba 
kropit. Parno bylo zničující i pro městskou zeleň, a tak došlo na zálivky tam, kde 
bylo potřeba. Foto: archiv MMJ

Červencová vedra ve městě


