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Regionální operační program 
Jihovýchod proplatil posled-
ní evropské peníze projektům 
na Vysočině a jeho fungování po 
téměř deseti letech pomalu končí. 

Během jeho realizace bylo schvále-
no 932 projektů, z toho 322 na Vyso-
čině a 70 v Jihlavě. Celkový objem 
fi nancí, investovaných na území Kra-
je Vysočina, je více než 13 miliard 
korun. 

Z toho na území města Jihlavy se 
realizovaly projekty za tři miliardy 
korun.  

Jihlavský projekt na obnovu škol-
ních hřišť s dotací 15 milionů korun 
je v Kraji Vysočina posledním poči-
nem Regionální rady Jihovýchod. 
Do skupiny posledních proplace-
ných dotací patří také denní stacionář 
a nízkoprahové centrum v Lukách 
nad Jihlavou a modernizace silnice II. 

třídy mezi Třebíčí a Pocoucovem.
„Za dobu svého působení Regionál-

ní rada umožnila investovat do území 
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 
více než 31 mld. korun, z čehož dota-
ce činily skoro 21 mld. a zbylých 10 
mld. dodali samotní příjemci z vlast-
ních zdrojů. Na Vysočině se podařilo 
realizovat řadu různorodých a smyslu-
plných projektů za více než 13 miliard 
korun,“ upřesňuje MUDr. Jiří Běhou-
nek, předseda Regionální rady Jiho-
východ.

Nejvíce peněz bylo rozděleno na 
projekty jednotlivých krajů, obcí 
a měst. Obnoveno nebo postave-
no bylo 51 předškolních zařízení a 
škol, vybudováno 51 km cykloste-
zek, vytvořeno téměř 233 pracovních 
míst. Bylo opraveno 19 památek, 
podpořeno mnoho kulturních center, 
divadel, zoologických zahrad, sporto-

višť, dětských hřišť, parků i nemocnic.
„Jihlava patří k vůbec nejúspěšnějším 

městům v čerpání dotací prostřednic-
tvím operačních programů. Pokud by 
Jihlava neměla možnost takovou podpo-
ru získat, nebo by nedokázala možnosti 
využít, pak by se nikdy nemohla v tak 
krátkém čase posunout úroveň živo-
ta pro obyvatele i návštěvníky o takový 
kus dopředu,“ uvedl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek.

 „Dotace získalo 322 projektů, které 
v Kraji Vysočina vytvořily podmínky 
pro kvalitnější a lepší život. Na Vyso-
čině jsem hrdá na významné úseky sil-
nic druhé třídy, např. – obchvat Osla-
vičky, podporu několika centrálních 
náměstí ve městech Žďár nad Sáza-
vou, Havlíčkův Brod nebo Bystřice nad 
Pernštejnem či ve Velké Bíteši, v Jihla-
vě na obnovy parku Heulos, divadlo 
DIOD, Zoologickou zahradu či Horác-

ký zimní stadion, cyklostezky na trase 
Jihlava – Třebíč – Raabs, dále na pod-
poru zdravotnických zařízení, zejména 
PUIP v Jihlavě, i sítě dětských hřišť na 
sídlištích,“ dodává mgr. Marta Vale-
šová, MBA, ředitelka Úřadu Regio-
nální rady Jihovýchod.

Regionální rada Jihovýchod ale 
nekončí úplně. Ještě pět let od pro-
placení poslední koruny dohlíží na 
udržitelnost projektů, a to až do 
roku 2021. 

Rozdělování dalších evropských 
peněz v rámci regionu má nyní na 
starost zejména Integrovaný regio-
nální operační program, jehož řídí-
cím orgánem je Ministerstvo pro 
místní rozvoj. 

To znamená, že všechny evropské 
peníze budou rozdělovány centrálně 
pouze prostřednictvím ministerstev.
 -tz-

V Jihlavě jsou prostřednictvím ROP 
Jihovýchod investovány tři miliardy 

V Novinách jihlavské radnice jsme všem zastupitelům města po zvolení 
položili následující otázky:

     
1. Stručně se představte.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat ve své 

práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás nejvíce trápí?

Novým koaličním zastupitelem se nyní stal ing. Miroslav Tomanec, MBA 
(Forum Jihlava). Proto i jeho jsme požádali o odpovědi.

     
Ing. Miroslav Tomanec, Forum Jihlava
1.  Jsem původně stavební inženýr, avšak hlavně z důvo-

du neplánovaného angažmá ve vedení Hotelu Gustav 
Mahler v létech 1997-2002  jsem propadl kouzlu gast-
ronomie natolik, že už se pracovně věnuji z podstatné 
části pouze této oblasti. Provozujeme jako rodinná fi r-
ma podniky v centru města a velice se snažíme o při-
danou hodnotu v nich a oživení centra  –  každoročně 
pořádáme kolem stovky kulturních, společenských a 
gastronomických akcí různých žánrů.

2. Právě té základní oblasti, tedy rozvoji a vedení města. Dlouhodobě jsem 
přesvědčen, že naše město se nevyvíjí tím nejlepším směrem, že není žád-
ná smysluplná vize téměř v žádné oblasti. A to rozhodně není pouze můj 
názor -  nevyjádřil bych to lépe, než jeden ze současných náměstků pri-

mátora, který nynější vedení města přirovnal k letadlu, ve kterém nikdo 
neví kam letí... co je ale prý  podstatně horší, je to, že ho ovládají piloti, 
kteří neví, jak s ním mají letět...

 Přitom to  vůbec není pouze o nějaké funkčnosti koalice, čím se ten-
to zřejmý fakt snaží zakrývat naši názoroví oponenti. To je až následný 
problém. Je úplně jedno, kdo ve vedení města bude, pokud tito lidé s ele-
mentárními předpoklady pro tuto práci budou mít jako jediný cíl zdra-
vý rozvoj města a budou ochotni vyslechnout a přijmout i jiné názory na 
jednotlivé cesty, jak se k tomu postupně dopracovat. 

 U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co 
logicky musí hájit své předchozí působení, a mezi těmi, kdo v duchu 
výzev dnešní doby usilují o systémové změny.  

 Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, 
zástupci občanských iniciativ, jako je naše, získávají stále větší vliv a poli-
tické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí. 

 V našem městě je však vůbec nejhorší to, že o reálném stavu města a jeho 
velkých problémech není jakákoliv ochota otevřeně jednat, vůbec tento 
stav připustit, diskutovat a nalézat přijatelná řešení. Vždyť co může být 
jasnějším dokladem tohoto stavu než zrušení Komise rozvoje města, kde 
zárodek  těchto otevřených, ale samozřejmě velmi obtížných a nepohodl-
ných diskuzí již začal klíčit.

3.  Těch věcí je celá řada, nejhorší je to podle mého názoru v územním plá-
nování, investicích, vzhledu a vývoji centra města a vodohospodářské 
infrastruktuře. Tomu se chci věnovat nejvíce. -lm-

Představujeme nového zastupitele

(Dokončení ze str. 10)
Celkovou vizi, jak bude vypadat letiště za 15 let, 

postrádal v dokumentech nově zvolený zastupitel 
Miroslav Tomanec (Forum Jihlava). „Město zatím 
neuvažuje o dalších etapách rozvoje letiště. To není 
úkol pro toto zastupitelstvo vzhledem k dalším inves-
ticím,“ vysvětlil mu primátor Rudolf Chloupek 
(ČSSD). 

To ovšem považoval zastupitel Tomanec za chy-
bu a domáhal se zpracování projektu. Projekto-
vou dokumentaci ale k letišti zatím zpracovává 
kraj. Navíc primátor Chloupek upozornil na to, 
že soukromí investoři vyjádřili ochotu podílet se 
na dalším rozvoji letiště a tak by město podle jeho 
názoru mělo udělat první krok a vybudovat pev-
nou dráhu.

Podporu výstavby podpořil i náměstek Jaroslav 
Vymazal(ODS), který ve zkvalitnění letiště vidí 
podporu Kraji Vysočina, který podobně urych-
lil vybudování obchvatu Jihlavy. Podle něho ma-
jí soukromí investoři zájem o vybudování čerpací 
stanice či haly, což by měly být další etapy výstav-
by.

Opozice a Tomanec také vyčetli vedení měs-
ta neexistenci strategického plánu města s urče-
ním priorit, naopak náměstek Vymazal je usvědčil 
z neznalosti dokumentů města. 

Jeho slova komentoval zastupitel Jiří Dvořáček: 
“Asi máte víc informací, než je uvedeno v podkla-
dech.“ Podle jeho slov je investice kraje 30 milio-
nů darem, ale odpovědnost za další provoz letiště 
bude ležet na zastupitelích města.

Nakonec v hlasování podpořilo usnesení jen 15 
hlasů, 11 bylo proti a 7 se zdrželo. 

„Neznamená to, že bychom snahu o vybudová-
ní dráhy vzdali. Požádali jsme kraj o prodloužení 
platnosti smlouvy a povedeme další jednání se všemi 
zúčastněnými, abychom odstranili nejasnosti, které 
někteří zastupitelé prezentovali,“ řekl náměstek pri-
mátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Proti výstavbě magistrát obdržel petici, ve které 
se podepsaní obávají např. zvýšení hluku v okolí 
letiště. 

K ní se vyjádřil na zastupitelstvu primátor 
Chloupek: „Petice je postavena na dojmech. Hluk 
při startu z travnaté plochy je vyšší než z pevné plo-
chy,“ řekl primátor. O petici však dosud není roz-
hodnuto. -lm-

Přijde Jihlava o 30 milionů...


