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Náměstkem primátora Jihlavy, 
pověřeným hospodařením města 
s městským majetkem, je ing. Jaro-
mír Kalina. O jeho vizích a plánech 
jsme hovořili po jeho půlročním 
působení ve funkci. 

Lubomír Maštera

Ve vedení města jste „nová tvář“. 
Prosím o krátké představení se.

Narodil jsem se v Jihlavě, táta pochá-
zel z Malého Beranova. V Jihlavě jsem 
byl do pěti let, pak jsme se přestěhovali 
do Nového Města na Moravě, posled-
ních 16 let jsem zpátky v Jihlavě. Vy-
studoval jsem Vysokou školu chemic-
ko-technologickou v Praze, osmnáct 
let jsem pracoval ve sklářství a posled-
ních osm let v pivovarnictví. Mám čty-
ři děti.

Byl jste poslední výrobní ředitel 
Jihlavských skláren v Antonínově 
Dole. Ty však zanikly…

Ano. Výběrovým řízením jsem pak 
získal místo sládka v jihlavském pivo-
varu.

Kdy jste vstoupil do politiky?
Čtyři roky jsem členem KDU-ČSL 

Jihlava. Nicméně o veřejné dění jsem 
se zajímal celý život, do strany jsem 
vstoupil v době, kdy strana vypad-
la z poslanecké sněmovny. A protože 
jsem již měl dvě ze svých dětí zaopat-
řeny, rozhodl jsem se zapojit do politi-
ky. Jsem křesťan a pro mne jiná volba 
než křesťanská strana neexistuje. Před 
dvěma roky jsem se stal předsedou 
městské organizace, zároveň krajským 
předsedou, teď budu usilovat o obhá-
jení funkce. 

Jak se rozcházely vaše představy s 
realitou ve funkci náměstka primá-
tora krajského města?

Tak již mám určité životní i profesní 
zkušenosti a nějaké představy o politic-
ké funkci jsem již měl. Život se mi co 
se týká pracovního nasazení nezměnil, 
protože jsem jako sládek a ředitel sklá-
ren pracoval celý týden bez ohledů na 
soboty a neděle. 

Změna je to, že v pivovaru jsem byl 
odpovědný za svá rozhodnutí, v poli-
tice musíte nacházet konsensus s ostat-
ními a mnohdy do toho zasahují vlivy, 
které nejde predikovat. O to je to těžší. 

Jste pověřen oblastí správy majet-
ku města. Co si pod tím máme před-
stavit?

S oblibou říkám, že jsem nejbohat-
ší náměstek (smích). Zodpovídám za 
odbor majetku a odbor informatiky, 
navíc mám dohled nad společností Jih-
lavské vodovody a kanalizace a Služby 
města Jihlavy. Jeden z mých hlavních 
úkolů, které jsem si dal, je ten, aby se 
vyřešila voda v Jihlavě.

Nebojíte se rozsáhlosti takového 
cíle?

Jeden můj známý mi doporučoval, 
abych si dopředu připravil kartáček 
na zuby, protože hrozí žalář. Nicméně 
je to pestrá záležitost, zasahují do toho 
různé převody majetku, spolupráce na 
investicích, zasahují do problematiky i 
restituce.

Ale  mohu se spolehnout na oba od-
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bory, které nyní spravuji. A musím říct, 
že jsem mimořádně spokojen s jejich 
výkonností, jak jsem mohl za půlrok 
poznat. Považuji za výhru, že  mám 
jedny z nejlepších vedoucích odborů 
na magistrátu.

Město je tedy hospodářem se svým 
majetkem. Jak hodnotíte množství 
toho, co město spravuje? Není toho 
pořád mnoho?

Tenhle proces je dlouhodobý, město 
se nepotřebného snaží rozumně zba-
vovat. Je například pravdou, že pokud 
by mělo například své byty rekonstru-
ovat a následně prodávat, byla by to 
ta nejdražší varianta. Na druhé straně 
je potřeba pečovat o rozumný počet 
bytů, které město může potřebovat 
například pro sociální potřeby.. S tím 
souvisí i městská památková rezerva-
ce a zde vidím v současné chvíli velké 
rezervy.

Tento proces trvá léta, v současnosti 
je již prodána zhruba polovina měst-
ských bytů, zbývá doprodat několik 
stovek bytů v objektech, které už byly 
privatizovány.

Chci se podívat, jak jsou rezervní 
byty města využívány, protože si mys-
lím, že město může vyjít vstříc nezis-
kovkám, které o takové prostory mají 
zájem.

V minulosti jsme registrovali jisté 
spory o významných městských do-
mech, zde je privatizovat či nikoli. 
Jaký je váš názor?

Registruji, že město nemá zatím 
ucelený urbanistický projekt vzhledu 
památkové rezervace a okolí. Předvo-
lební kampaň vždy začíná dotazem na 
Prior, ale takový dotaz je nicméně do-
tazem, jestli má město urbanistickou 
koncepci. Nastartovali jsme proces, 
který by měl v tomto volebním období 
přinést koncepci. Uvažujeme o uspo-
řádání nějaké odborné konference či 
vytvoření pracovní skupiny.

Jaký je časový horizont práce?
Na pilotních zadáních koncepce již 

pracuje architekt Laštovička, architekt 
Beke, inženýrka Tomášová a kolega 
Výborný. Byl bych rád, kdyby zhruba 
do roka vznikla jasná koncepce, která 
by mohla být představena veřejnosti, 
a následovaly by kroky, které by vedly 
k nastolení cílového stavu.

Budou na realizaci peníze?
Jihlava dokáže využít zdroje z fondů, 

nezapomeňme na to, že v posledních 
letech investice dosahují jedné miliar-
dy.

Již jsme o tom mluvili – obrovské 
fi nanční prostředky spotřebovává 
městská kanalizace…

Ano, ale plánujeme i přestavbu zim-
ního stadionu, revitalizaci částí města, 
řešení dopravních staveb. Z toho je 
zřejmé, že Jihlava nebude mít v nej-
bližších deseti letech volných 300 mili-
onů, za který by si město koupilo Prior 
a mohlo ho následně řešit.

Kromě Prioru ještě existují další 
místa, která město delší dobu pálí.

Mám na mysli objekt Nových ka-
sáren na Pístově nebo budovu bý-
valé vojenské správy u Masarykova 
náměstí? 

Myslím si, že bývalá kasárna leží v ob-
lasti, kde může vzniknout další prů-
myslová zóna. Ta současná za Hruško-
vými Dvory je zaplněná. Aby tomu tak 
bylo, musíme vyřešit dopravní napoje-
ní do této oblasti. Nabízí se myšlenka 
k připojení hlavního tahu na Znojmo. 
Tím by se lokalita stala zájmem dalších 
investorů a bylo by možno řešit otáz-
ku, co s tamními objekty.

Situaci nahrává to, že vznikají dotace 
na brownfi eldy (nevyužívaná území 
– pozn. redakce). Samotný prostor je 
předurčen pro spíše velkého investora.

Co s budovou okresní vojenské 
správy?

Město získalo tento objekt s cílem 
přesunout sem svoje odloučená praco-
viště, ale ukázalo, že rekonstrukce by 
byla příliš nákladná, a proto chceme 

tuto budovu prodat. Ale není to jedno-
duchá – budova bude vyžadovat velké 
investice, navíc vzhledem k umístění 
budovy v centru jsou zde omezené 
možnosti parkování a své si řeknou i 
památkáři. 

Vzpomenul jste problémy s kana-
lizací. Veřejnost vnímá spory města 
se SVAKem (Svaz vodovodů a ka-
nalizací Jihlavska). Jaký je současný 
stav?

Soudní pře spějí ke svému konci. Na-
léhavost problému je v tom, že hrozí 
nefunkčnost částí kanalizace. V sou-
časnosti realizujeme devět staveb, a 
získaly jsme výjimku na čerpání dotač-
ních peněz do něčeho, co zatím není 
naším majetkem. Musíme řešit otázky 
související s rozbory kvality pitné vody 
nebo s variantou náhradního zásobo-
vání obyvatelstva v případě poruchy, 
to jsou aktuální a žhavé problémy.

Jenom krátce, jak vnímáte proble-
matiku neplatičů?

Jsem proti paušalizaci. Je třeba rozli-
šovat, zda někdo zneužívá systém a zda 
někdo nesklouznul do obtížné životní 
situace vlivem okolností. Sám jsem se 
v jedné části života ocitnul v podobné 
situaci a tak vím, o čem mluvím. Brá-
ním se zjednodušujícím a plošným 
pohledům. Tím spíš, že stát nevytváří 
dostatečné sociální podpory.

Další oblastí, která vám asi dělá ra-
dost, je oblast informatiky. 

Ano. Město pobralo řadu ocenění za 
zapojení veřejnosti například do tvo-
ření územního plánu nebo informova-
nosti veřejnosti například do nakládání 
s odpady. Ale jsou do i služby pro obce 
s rozšířenou působností, pro MŠ a ZŠ, 
o městském kamerovém systému atd.

Ale rok 2015 bude pro informační 
oddělení magistrátu složitý, protože se 
podařilo dosáhnout hned na tři dotač-
ní tituly. Jeden se týká rozšíření optické 
sítě, další bude rozšiřovat hardware a 
soft ware a poslední titul se týká vylep-
šení účetnictví města. Tedy z našeho 
pohledu velká radost, ale také naku-
mulování práce.

Co vás v současnosti trápí?
Je to přístup státu, který se rozhodl 

vydělávat na místních samosprávách. 
Jeden způsob se týká pozemkového 
úřadu, který změnil svůj dřívější vstříc-
ný přístup k samosprávám, druhým je 
přístup úřadu pro zastupování státu, 
který razí podobné myšlenky. 

Můžete být konkrétní?
V současnosti řešíme s těmito úřady 

část nevyřešených pozemků v oblast 
areálu FC Vysočina. Dřívější praxe 
byla taková, že město získávalo pozem-
ky v oblasti ostatní zeleň bezúplatně, 
nyní po nás chtějí zhruba šest milionů 
korun. To považuji za nemravné, aby 
stát získával peníze na úkor samosprá-
vy. To je stejné, jakoby vás někdo chtěl 
dvakrát zdanit.

Podobně pozemkový úřad chce 
s námi směňovat pozemky ve svém 
vlastnictví pod plánovanou přistávací 
dráhou na letišti v Henčově v poměru 
1: 1,3. Tomu také lze těžko rozumět.

J. Kalina: Jsem nejbohatším náměstkem. 
Spravuji majetek krajského města


