
Jihlavští občané dostanou mož-
nost se rozhodnout, jakým smě-
rem se bude ubírat odpadové hos-
podářství města. Referendum, ve 
kterém lidé mají odmítnout vyu-
žívání odpadu k získávání elektři-
ny a tepla, nebo mu dát zelenou, 
proběhne z rozhodnutí Krajského 
soudu v Brně 13. prosince. 

Soud tak reagoval na žalobu pří-
pravného výboru referenda, který 
napadal postup magistrátu i zastu-
pitelstva. Podle nich „soud shledal 
pochybení na straně rady města, kdy 
primátor návrh na pořad jednání za-
stupitelstva odmítl zařadit. I přes to 
se o návrhu v zastupitelstvu hlasovalo, 
většina zastupitelů však byla proti ko-
nání referenda.“

Tento výklad přípravného výboru 
ale magistrát razantně odmítl s tím, 
že postupuje podle zákona. „Způ-
sob vyhlášení referenda velmi přesně a 
přehledně popisuje zákon. V něm stojí, 
že návrh referenda dává k projednání 

zastupitelstvu rada města. To se ovšem 
nestalo, zastupitelé o vyhlášení referen-
da vůbec hlasovat nemohli,“ píše se 
v tiskovém prohlášení města. (Otis-
kujeme je v plném znění na str. 14).

Situace se stává nepřehlednou i 
z důvodů kasační stížnosti města na 
rozhodování soudu. Jedna již byla 
podána, o druhé rozhodovali měst-
ští radní po uzávěrce našeho vydá-
ní. Prostřednictvím nich může ma-
gistrát dosáhnout zrušení usnesení 
soudu o samotném konání referenda 
13. prosince. V takovém případě by 
se konalo v pozdějším termínu. 

„Pokud by nebyla žaloba k soudu po-
dána, návrhem na vyhlášení referenda 
by se řádně zabývalo nově zvolené za-
stupitelstvo města, které by jistě zvolilo 
vhodnější termín,“ poukazuje město 
na kontraproduktivnost soudního 
zasahování do autonomního rozho-
dování zastupitelstva.

Na posledním zasedání jihlavských 
zastupitelů proběhla k referendu 

diskuze. V ní zastupitelé napříč po-
litickým spektrem vyjadřovali ocho-
tu vyhlásit referendum, ale také se 
často shodovali na tom, že aktivita 
vedoucí k vyhlášení referenda při-
chází v nevhodné době, kdy chybí 
potřebná legislativa a především ob-
čané nemají k rozhodování jasné va-
rianty s jasně popsanými dopady je-
jich rozhodnutí. 

Přesto zastupitelé uvolnili na zajiš-
tění referenda dva miliony korun z 
rozpočtové rezervy. 

Podmínkou platnosti výsledků re-
ferenda je volební účast nejméně 35 
procent oprávněných voličů. 

Tato podmínka může být vzhle-
dem k „vánočnímu“ termínu problé-
mem – na tom se shoduje jak vedení 
města, tak přípravný výbor referen-
da. 

Nicméně zmocněnec přípravné-
ho výboru Vít Prchal věří, že zájem 
o podepsání petice vyjadřuje zájem 
veřejnosti o referendum.               -lm-

13. prosince by se mělo v Jihlavě 
konat referendum „o spalovně“ 

CESTA DO ÚTROB MĚSTA. Radnice zpřístupnila veřejnosti kolektory, atraktivní rozsáhlé podzemní prostory, které slouží 
především k vedení inženýrských sítí. Podle původních plánů zde mělo být celkem 14 kilometrů těchto chodeb, podařilo se 
však vybudovat pouze 1,7 kilometru, v hloubce 8 až 25 metrů pod povrchem, v několika patrech nad sebou. Kompletní sys-
tém by byl dnes ušetřil centrum města od výkopů kvůli každému pokládání kabelů nebo kanalizace. Kolektorem dokonce 
měla vést „potrubní pošta“, která by z centra města sváděla odpady na třídírnu a překladiště. Prohlídku kolektoru je mož-
né si zamluvit prostřednictvím webu turistického informačního centra. Foto: archiv MMJ  

Vedení města zve občany Jihlavy 

KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 
ve dnech 

10. října od 14 do 22 hod. 
a 11. října od 8 do 14 hodin.

Volební vyhlášku uvádíme 
uvnitř novin na str. 29 až 32, 35.

blíží se konec funkčního ob-
dobí současného zastupitel-
stva. Město za uplynulé čtyři 
roky opět pokročilo o pěkný 
kus dopředu a je jen věcí osob-
ního názoru každého jednot-
livce, jak kroky radnice hod-
notí. 

Za kolegyně a kolegy v zastu-
pitelstvu jsem přesvědčen, že se 
ve velké většině k problémům 
města postavili zodpovědně a 
se snahou udělat pro město to 
nejlepší možné rozhodnutí. Je 
proto na místě všem zastupi-
telkám a zastupitelům za je-
jich práci poděkovat. 

Rovněž tak patří poděkování 
všem, kdo mnohdy nesnadné 
úkoly radnice museli uvádět 
do reality, ať už to byli pracov-
níci úřadu, nebo pak externí 
dodavatelé. Velké poděkování 
pochopitelně patří i vám, oby-
vatelům města. 

Máme to velké štěstí, že ži-
jeme v době demokracie. Je to 
křehký systém, který má řadu 
nedostatků, ale zatím dokona-
lejší systém neznáme. Demo-
kracie nám všem umožňuje vy-
jádřit svobodně svoje názory a 
rozhodovat o věcech veřejných. 
Mnoho generací před námi tu-
to možnost nemělo. 

Využijte proto svého práva, 
udělejte si svobodně svůj názor 
a přijďte rozhodnout ke komu-
nálním volbám.  

Jaroslav Vymazal, 
primátor statutárního 

města Jihlavy

Vážení spoluobčané, 


