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JIHLAVSKÉ zoo již delší dobu dominuje výškový jeřáb a pod ním probíhající stavební činnost. Projekt Zoo pěti pavilonů vstu-
puje do své fi nální fáze, a tak se nedá ani mluvit o zimním klidu, nehledě na nezvyklé jarní počasí.  Foto: Lubomír Maštera

Nejvyhledávanější turistický cíl 
na Vysočině, jihlavská zoologická 
zahrada, prochází historicky nej-
větší proměnou, do cíle jde projekt 
Zoo pěti kontinentů. I přesto, že se 
v areálu pracuje, loňská návštěvnost 
překonala všechny dosavadní rekor-
dy. Novým lákadlem jsou zejména 
obyvatelé nové expozice Afriky – ži-
rafy, hotová je také australská farma 
a expozice hyen. Dokončen je pavi-
lon primátů, kterými se prohání hbi-
tí mangabejové a kočkodani. O nej-
větší investici města do zoo jsme 
hovořili s primátorem Jaroslavem 
Vymazalem. 

V jaké fázi se nachází projekt 
Zoo pěti kontinentů v této době? 

V areálu se pracuje na posledních 
částech – expozici Asie a na tzv. 
exotáriu, tedy velkém pavilonu pla-
zů. Expozice Asie je ve fi nále, dřevě-
ný domek vyrostl jakoby na rozvali-
nách khmérského chrámu Angkor 
Wat v severním Laosu. Mimo jiné jej 
budou obývat erbovní zvířata jihlav-
ské zoo – giboni zlatolící. Pracuje se 
na nejnáročnější stavbě „exotária“, 
velkého tropického pavilonu pře-
devším pro plazy ve stylu džungle 
s bujnou vegetací, vodopádem a ře-
kou s krokodýly. 

Nabídka a úroveň zoo se význam-
ně posunuje vpřed, tak náročný 
projekt by se ale bez podpory EU 
zřejmě nikdy nepodařilo uskuteč-
nit. Projekt má náklady cca 135 mi-
lionů korun, je to největší investice, 
která kdy byla v tak krátkém čase 
v zoo provedena. 

 (Pokračování na str. 2)

FÓRUM MLADÝCH
Beseda s mládeží 

od 15 – 26 let
k problematice problémů 

života ve městě.
V DIODu 31. března 

od 10 hodin.

Největší investice 
v zoo jde do fi nále

Úsilí Jihlavy získat zpět svůj maje-
tek ze Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK) zaznamenalo další 
úspěch. Prostřednictvím exekutora 
se městu podařilo získat částku pře-
sahující 54 milionů korun. 

„V podstatě obratem peníze použije-
me na rekonstrukci vodovodů, kanali-
zace a povrchů v Brněnské a Křižíkově 
ulici, která začne letos v dubnu. Hodlá-
me také opravit Sráznou ulici,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Stejně jako v předchozích případech, 
ani tentokrát SVAK majetek města ne-
vydal dobrovolně. Když se Jihlava ne-
domohla vydání majetku cestou smír-
né mimosoudní dohody, předložila své 
nároky krajskému úřadu, který je uznal 
jako oprávněné. Když tato rozhodnutí 
SVAK nerespektoval, přišla žádost Ji-
hlavy o výkon rozhodnutí – exekuce.

Z celkové částky je asi 50,2 milionu 
korun poměrná část z účtu ve svazku 
k 31. 12. 2012 (datum odchodu Ji-
hlavy ze SVAK), 4,4 miliony korun 
je úrok z prodlení. Část svých peněz 
dostala Jihlava už v prosinci 2013, 
kdy se podařilo od SVAK získat ne-
celé dva miliony korun. SVAK ale 
zbytečně přišel o dalších 5,7 milionu 
korun, což je částka, která ze zákona 
náleží exekutorovi. Dalších asi 200 
tisíc korun musel SVAK uhradit za 
právní poplatky.

Celkem tak SVAK zaplatí zbyteč-
ně o 10,3 milionu korun více, než by 
musel, kdyby majetek vydal včas, na 
úrok z prodlení, exekutora a právní 
poplatky. 

„Vyplacení podílu Jihlavy není pro 
svazek škoda, to je část majetku, kte-
rý patří Jihlavě. Svazek však platí ob-

rovské úroky z prodlení, poplatky exe-
kutorovi a právní poplatky proto, že 
nedělal, co dělat měl. Jsou to vlastně vy-
hozené peníze obcí ve svazku,“ pozna-
menal primátor Jaroslav Vymazal.

Jihlavě se dosud podařilo zpět ze 
SVAKu dostat dva druhy majetku. 
Krajský úřad uložil svazku vrátit Ji-
hlavě majetky v celkové hodnotě 426 
milionů korun – majetek s právem 
hospodaření v hodnotě 341 milionů 
a majetek do svazku vložený v ceně 
85 milionů korun. Jihlava se domáhá 
vydání majetku v celkovém objemu 
asi 1,2 miliardy korun. 

Na webové stránce města www.jih-
lava.cz v sekci Vystoupení Jihlavy ze 
SVAKu jsou transparentně umístěny 
dokumenty a komunikace spojené 
s odchodem města ze svazku a ná-
vratem majetku města. -rt-

Jihlava získala další část majetku


