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Prosinec

 Radnice zpřístupnila občanům 
kolektory, atraktivní rozsáhlé pod-
zemní prostory
 V Jihlavě jednali odborníci o 

změně zákonů, které by zamezily 
využívat ubytovny jako „díry na 
peníze“
 Radnice opravila chodníky ve 

městě za 85 milionů korun
 Nová cyklostezka spojila Bře-

zinky s centrem města novou lávkou
 Bylo dokončeno rozšíření 

skládky v Henčově

 Město zveřejnilo výstupy  k De-
sateru problémům města z ankety a 
besedy s občany – Jihlava bez heren, 
více veřejných sportovišť, parkování

 Jihlavský Vodní ráj získal druhé 
místo mezi Aquaparky

 Jihlava se účastní slavnosti havíř-
ských měst v Českém Krumlově

 Město uspořádalo setkání všech 
zastupitelů města za uplynulých 25 
let

RADNICE zpřístupnila veřejnosti kolektory, atraktivní rozsáhlé podzemní pro-
story, které slouží především k vedení inženýrských sítí. Podle původních plánů 
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 se-
bou. 

PRIMÁTOR JIHLAVY JAROSLAV VYMAZAL ocenil sportovce Davida Lupače 
a Tomáše Šárika Cenou primátora. Oba siláky primátor přivítal ve své pracovně, 
předal jim cenu za jejich úspěchy a poděkoval za reprezentaci města  Jihlavy. 

ŠEST MUŽŮ tvoří nejužší vedení města. Tvoří je (zleva) náměstek Jaroslav Vy-
mazal, tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
a náměstci Vratislav Výborný, Jaromír Kalina a Milan Kolář.

JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SKATEPARKŮ V ČR je od prosince k dispo-
zici mládeži v relaxačním centru Český mlýn.

Přehled připravil –lm-

Září

Říjen
 Z komunálních voleb vzešlo 

nové vedení města a noví zastupitelé
 Nejvyšší správní soud rozhodl 

o žalobě proti městu zamítnutím 
konání referenda o spalovně
 Masarykovo náměstí prošlo 

novou elektrifi kací
 Svaz vodovodů a kanalizací 

Jihlavsko a vedení města stále nena-

chází soulad a soudní spory pokra-
čují
 Město zveřejňuje na webu a ve 

svých novinách stav řešení problémů 
z Desatera problémů města
 Primátor ocenil sportovce Da-

vida Lupače a Tomáše Šárika  Cenou 
primátora
 Je dokončena oprava mostu 

v Pávovské ulici

Listopad
 Proběhlo ustavující městské 

zastupitelstvo, primátorem města se 
stává Rudolf Chloupek
 Veřejnosti se otevírá pavilon 

Asie v jihlavské zoo
 Na konci měsíce je rozsvícen vá-

noční strom na Masarykově náměstí
 Cenu primátora dostala Vero-

nika Lišková za skvělé sportovní 
výsledky
 Opravená kaplička v Heleníně 

se dočkala požehnání

 Byla dokončena oprava schodů 
z Heulosu do Jakubského náměstí

 Město vzpomnělo na válečné 
veterány

 Služby města Jihlavy pořídily 
nové vozidlo na svoz odpadů za 4 
miliony

 Ve městě skončil 18. ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů

 Probíhá modernizace kanali-
zační sítě
 Jsou dokončeny další bezpeč-

nější přechody pro chodce ve městě
 V centru města i na radnici pro-

bíhají vánoční oslavy
 Je dokončena výstavba spor-

tovně relaxačního centra Český 
mlýn
 Zastupitelstvo schvaluje Pro-

gram zodpovědného nakládání 
s odpady
 Primátor tradičně přijal na rad-

nici nejúspěšnější jihlavské sportovce

 Zastupitelé si na své schůzi 
schválili rozpočet města, přidělili 
dotace a rozdělili funkce

 Rada města odvolala Renatu 
Fehérovou z Komise pro občanské 
záležitosti a nově jmenovala členkou 
komise Alenu Řehořovou.

 Dále radní delegovali jako svého 
zástupce do orgánů Svazu měst a 
obcí ČR Rudolfa Chloupka, aby v 
nich hájil zájmy obce.


