
Ing. Jiří Dvořáček, ČSSD
Po vystudování VUT Brno jsem nastoupil v roce 1. 
1992 do praxe v oboru pozemní stavitelství. Z to-
hoto období mám neopakovatelné zkušenosti s re-
konstrukcemi městských domů, výstavbou indivi-
duálního bydlení a následně i komerčních objektů. 
Od roku 2004 jsem jako stavební inženýr zaměstnán 
u společnosti BOSCH DIESEL, s. r. o., na pozici projektový nákupčí 
v oblasti výstavby a údržby budov. V současné době mi je 44 let, jsem 
ženatý a mám tři děti. 
Z mých profesních zkušeností logicky plyne, že mým hlavním směrem 2. 
bude oblast správy a údržby majetku města a účelnost nových investič-
ních projektů.

 Z pozice občana a otce  mě zajímá podpora rodin s dětmi, kvalita školství 
a mládežnického sportu.

 Z pohledu syna a vnuka budu podporovat aktivity, které zlepší důstojný 
život našich seniorů, a pomohou lidem, kteří převzali odpovědnost za své 
rodiče.
Z uvedených témat upozorním na jedno, které považuji za důležité, ale 3. 
není snadno  řešitelné. Je to současný život rodin s dětmi, které by měly 
být motorem ekonomiky, kultury a dalších společenských aktivit.

 Místo toho se nacházejí v ekonomické závislosti, mají hypotéky, často zá-
polí s uspokojováním základních životních potřeb, postrádají volný čas 
a mnozí přebírají i péči o své rodiče nebo prarodiče.

Ing. Josef Kodet, KDU-ČSL
Nar. 1953 v Jihlavě, ženatý, 6 dětí, 4 vnučky, absolvent 1. 
stavební fakulty VUT v Brně (v r. 1976), do r. 1994 za-
městnán u silniční fi rmy jako přípravář, později jako ve-
doucí zakázky, od r. 1994 zástupce starosty a od r. 2000 
náměstek primátora.
Profesně mi je nejblíže dopravní problematika, a tak bych se jí rád 2. 
věnoval i nadále. Řešení dopravy je neustálý proces, který musí op-
timálně reagovat na aktuální potřeby obyvatel a uživatelů veřejné 
i soukromé dopravy ve městě. Zároveň je nutné myslet na budouc-
nost a připravovat koncepční řešení. I v  jiných  oblastech rozvoje 
a života  Jihlavy bych se rád angažoval. Zde bych upřednostnil bez-
pečnost, omezení počtu heren, rozvoj infrastruktury, řešení odpa-
dového hospodářství, sociální oblast, ale i podporu neziskových or-
ganizací.
Neustále je nutné se zabývat opravami komunikací a chodníků, roz-3. 
šiřováním parkovacích kapacit, bezpečnostním opatřením v dopravě 
a rozvoji MHD. Vedle toho je nutné pracovat na přípravě a budování  
vnitřního okruhu ve městě a na obchvatu města. Poslední uvedená té-
mata jsou pro budoucnost Jihlavy velmi důležitá.

Ing. Karel Vybíral, ČSSD
67 let, od letošního roku důchodce, ženatý, člen 1. 
ČSSD.
Chtěl bych se věnovat oblasti dopravy, dopravní infra-2. 
struktury, stavu silnic a chodníků, řešení parkovacích 
míst a vytváření parkovacích zón.
Největší problém vidím v nekoncepčnosti řešení dopravy, neprojedná-3. 
vání návrhů úprav a oprav ulic, chodníků a podobně, které přinášejí zby-
tečné stížnosti a petice od občanů, dopravců a zásobování. Je nutná větší 
podpora komise pro dopravu při Radě města Jihlavy, aby v dostatečném 
předstihu před vlastní realizaci či návrhu řešení, poskytla odborný posu-
dek nebo návrh řešení s přihlédnutím k požadavkům občanů.

Ing. Lucie Vichrová, ANO
Jsem vdaná. V Jihlavě, v Horním Kosově, žiji od roku 1. 
2004. Absolvovala jsem bakalářské studium Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze, obor Che-
mie a technologie ochrany prostředí (odpady, ovzduší 
a voda) a magisterské studium České zemědělské uni-
verzity v Praze, obor Inženýrská ekologie. Pracuji jako 
odborný zástupce provozovatele a vedoucího střediska pitné vody v Ji-
hlavských vodovodech a kanalizacích, a. s. K mým koníčkům patří ze-
jména cestování, sport, četba knih a příroda.
Ráda bych se zaměřila na problematiku vodního hospodářství a život-2. 
ního prostředí.
Předání vodohospodářského majetku Statutárnímu městu Jihlava a jeho 3. 
následné provozování.

Ing. Rostislav Habán, ANO
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí, asi 10 let žiji v Jih-1. 
lavě a rád bych zde žil i nadále. Vystudoval jsem Vyso-
kou školu zemědělskou v Brně. Od ukončení studia se 
věnuji ochraně životního prostředí. V současné době 
pracuji jako referent ochrany ovzduší na Krajském 
úřadu Kraje Vysočina, v minulosti jsem působil jako in-
spektor České inspekce životního prostředí.

 S manželkou vychovávám dceru a syna. Vedle politické činnosti se věnuji 
především rodině, fotografování, zahradničení a hudbě.
Vzhledem ke svému vzdělání a profesi se chci věnovat oblasti životního 2. 
prostředí. (V zastupitelstvu města mohu rovněž uplatnit znalosti fungo-
vání státní správy a samosprávy).
Zastupitelstvo města Jihlavy čeká nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým 3. 
způsobem se bude nakládat s komunálním odpadem po naplnění kapa-
city skládky v Henčově. S problematikou nakládání s odpady v Jihlavě 
souvisí i případná výstavba zařízení pro energetické využití odpadů, kde 
se cítím být po odborné stránce užitečný.

Ing. Jana Mayerová Ph.D., ANO
V Jihlavě žiji s rodinou od roku 2009. Vystudovala jsem 1. 
Ekonomickou univerzitu, fakultu v Košicích, odkud 
pocházím, v roce 2001 jsem absolvovala diplomovaný 
kurz k Evropské integraci v britském Brightonu, a ná-
sledně jsem získala doktorát na Dopravní fakultě v Par-
dubicích. V současnosti se jako poradkyně ministra 
fi nancí věnuji oblasti nastavení systému čerpání fondů pro další rozpoč-
tové období a problematice dopravy.  Na koníčky mi teď nezbývá moc 
času, protože všechen věnuji svým malým dětem (2,5 a 4,5 roku).
Slíbili jsme občanům Jihlavy, že městu pomůžeme. A to znamená, že 2. 
peníze města budou využity na věci, které občané potřebují. Především 
bych se ráda zaměřila na efektivitu řízení města a projektů, do kterých 
město investuje. Do toho spadá i řízení a investice městských společností. 
V oblasti rozvojových aktivit bych chtěla pomoci tomu, aby skutečně po-
třebné projekty našly zdroj fi nancování a byly nastaveny efektivně. V ob-
lasti sociální mě zajímá především péče o děti v problémových situacích. 
Najít cestu, jak jim co nejlépe pomoci k plnohodnotnému společen-
skému uplatnění.
Neefektivní využívání zdrojů. Dle mého názoru jsou některé projekty pře-3. 
dražené, jiné neefektivně řízeny.  A to mně trápí, protože peněz není nikdy 
dost, a město by je mělo vynakládat způsobem co nejvhodnějším pro jeho 
obyvatele, nikoliv pro vybrané jednotlivce. 

MUDr. Erik Šajnar, ANO
Pocházím z Velkého Meziříčí. V roce 1995 jsem ukončil 1. 
studium na lékařské fakultě MU v Brně, a poté nastou-
pil jako lékař na interní oddělení třebíčské nemocnice. 
V roce 1997 jsem změnil svoje profesní zařazení a začal 
pracovat v jihlavské nemocnici, na oddělení ARO. Od 
roku 2012 pracuji na Záchranné službě Kraje Vysočina. 
V Jihlavě bydlím od roku 2002. Ve volném čase se rád věnuji amatérské 
fotografi i. Jsem pravidelným návštěvníkem ZOO Jihlava. 
Myslím, že všechny oblasti rozvoje Jihlavy si zaslouží pozornost, nelze 2. 
oddělovat jednotlivé součásti od sebe, je zde výrazná provázanost.
Nejbližší je mi sociální oblast. Denně se s touto problematikou setkávám 3. 
při výkonu své práce, například v domovech důchodců či domech s pe-
čovatelskou službou.

Radek Popelka, ANO
Narodil jsem se a žiji v Jihlavě. V tomto směru se pova-1. 
žuji za hrdého patriota. I v profesním životě jsem věrný 
jedné značce. Do Agroprojektu jsem nastoupil v roce 
1989 na pozici asistenta. Dnes zastávám funkci mana-
žera této projekční kanceláře. K mým koníčkům patří 
rekreační sport, a především moje rodina.
Vzhledem ke své profesi mám nejblíže k rozvoji a územnímu plánování.2. 
Každá větší investice vyvolává emoce. Ty často pramení z nedostatečné 3. 
komunikace zainteresovaných stran.
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