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

1. Prosíme: stručně se představ-
te.

2. Které oblasti rozvoje Jihlavy 
se hodláte podrobněji věnovat ve 
své práci městského zastupitele?

3. Který problém z této oblasti 
vás nejvíce trápí?

Ing. Miloslav Neckář, 
ANO 

1. Narodil jsem se 
v r. 1962 v Jihla-
vě. Jsem ženatý, 
mám dvě dcery 
a pětiletého vnu-
ka. Jsem absol-
ventem VŠB - Technické univerzity 
Ostrava. Od roku 1990 podnikám 
ve stavebnictví, v současné době 
prostřednictvím tří společností 
s logem NEST, které jsou pro zákaz-
níky schopny nabídnout veškeré 
činnosti související s výstavbou, od 
zhotovení projektové dokumentace 
po realizaci stavby.  Náplní jsou 
novostavby i složité rekonstruk-
ce a developerské projekty pro 
soukromou sféru, firmy i státní 

a neziskový sektor.
2. S ohledem na svoji profesi mám 

nejblíže k investiční výstavbě a 
územnímu plánování. Územní 
plán je v současnosti zpracová-
ván absolutně neprofesionálně 
a nekoncepčně, objekty bydlení 
sousedí s průmyslovými zóna-
mi, prioritou jsou pouze zájmy 
úzkých cílových skupin, niko-
liv spokojenost většiny občanů 
města. Tato skutečnost vede čas-
to k tomu, že i rodáci z Jihlavy, 
ač neradi, opouští Jihlavu a svůj 
sen v podobě rodinného domku 
si plní v okolních obcích, v něk-
terých případech i mimo území 
kraje.   

3. V současné době mi nejvíce vadí, 
že současná koalice absolutně 
neřeší tolik potřebné chodní-
ky  a parkování místních obča-
nů i návštěvníků Jihlavy. Také se 
domnívám, že je škoda, že jsme 
již zapomněli na historii Jihla-
vy, kdy již ve 13. století mělo 
královské město Jihlava abso-
lutně největší náměstí v celé 
střední Evropě. Současné cen-
trum krajského města by mělo 
být místem, které je dostatečně 
reprezentativní a lidé se tam cítí 
bezpečně a příjemně. -lm-

Představujeme nového 
zastupitele města Jihlavy

To je jeden z výroků současného primá-
tora, kterým častoval zastupitele na jednání 
o podání ústavní stížnosti proti jeho koná-
ní, a posléze i veřejnost. S odůvodněním, že 
otázky referenda nejsou aktuální a že bude 
neplatné pro nedostatečný počet hlasujících. 
A to za situace, kdy soudy, později  i Ústav-
ní soud, potvrdily bezvadnost jejich zně-
ní a rozhodly o termínu konání referenda 
současně s krajskými volbami, které jsou za 
dveřmi.

Ne každý oslovený obyvatel Jihlavy odmí-
tl případnou existenci spalovny na jejím úze-
mí. Většinou s dovětkem, že se odpad někde 
likvidovat musí. Zato drtivá většina lidí chce, 
aby byl zavedený takový motivační systém, 
který jim bude garantovat hmotné výhody 
za to, že poctivě třídí. S logickým důsled-
kem v podobě razantního snížení směsného 
odpadu, který dnes končí na skládce v Hen-
čově. 

Město učinilo zásadní krok ke snížení podí-
lu nevyužitelného odpadu tím, že rozmístilo 
na svém území hnědé kontejnery na biood-
pad. Mimochodem, podstatné složky směs-
ného odpadu, který jinak končí na skládce. 
Podle vlastních zkušeností, ne referendem 
zmíněných 50, ale minimálně 70 % může 
tvořit vytříděný odpad. 

Potřebujeme tedy ZEVO (spalovnu) na 
území města? Stejná otázka, jako při úvaze, 
zdali si máme koupit výkonné auto, když do 
něj nemáme benzín, stavět zpevněnou plochu 
pro letadla, která nepřiletí, nebo provozovat 
linku MHD, která jezdí bez pasažérů. A když 
přesto ano, chceme se stát smetištěm Vyso-
činy? Podotýkám, že na rozdíl od povinnosti 
města zavést motivační systém, pokud se pro 
něj vysloví většina hlasujících, a referendum 

bude platné, i v případě, že se většina vysloví 
proti zákazu výstavby spalovny na území Jih-
lavy, není povinností města ji postavit, když 
by její provoz nebyl efektivní. I tuto vyslove-
nou demagogii je třeba uvést na pravou míru.

Přestože strany (vyjma ODS, ČSSD) měly 
ve svých volebních programech závazek zajiš-
tění interesu na třídění odpadu a přestože 
existuje dokument o odpadové strategii měs-
ta, který zastupitelé schválili, jeho závaznost 
může kdykoliv skončit. Opakuji, s jedinou 
výjimkou, kdy občané v platném referen-
du rozhodnou o povinnostech města interes 
zabezpečit.

Velká část občanů Jihlavy je počínáním poli-
tiků natolik otrávená, že prostě k volbám 
nepůjde, nebo vhodí prázdnou obálku. To je 
trvale vodou na mlýn zavedeným politickým 
stranám, kdy Jihlava drží smutný primát mezi 
krajskými městy s pouhými 35 % účasti voličů 
v posledních obecních volbách. 

První místní referendum o odpadech v Jih-
lavě však není politickým trumfem některé 
ze stran, jak někteří tvrdí. Sám jsem důkazem 
apolitičnosti. Účast minimálně 35 % voli-
čů v referendu je však zásadní podmínkou 
jeho platnosti a potvrzením nebo vyvráce-
ním „stesku“ pana primátora nad vyhozený-
mi penězmi za jeho konání. Zároveň však i 
pro něj velmi cenným ukazatelem míry zájmu 
občanů o dění ve městě, ve kterém žijí. Sku-
tečností je, že drtivá většina kandidujících Jih-
laváků do krajského zastupitelstva a Senátu z 
opatrnosti konání referenda nejenže nepod-
poruje, ale zatím se o něm ze skromnosti 
nezmiňuje. 

Ing. Vladimír Havlíček
člen přípravného výboru 

pro konání referenda

Vyhozené peníze za referendum! (?) Lidé mají rozhodovat 
o smysluplných alternativách. 

Referendum jim je nenabízí
První jihlavské referendum si dává za cíl zastavit nikým 

nepřipravovanou spalovnu, zavést už zavedený svoz biood-
padu a vytvořit už fungující motivační program pro občany, 
kteří třídí odpad. Iniciativa za referendum vznikala kolem 
některých jednotlivců, kteří se domnívali, že jim to přinese 
před posledními komunálními volbami body v nástupu na 
radnice. Byla to strategie, kterou v jiných městech úspěšně 
použila různá alternativní seskupení. V Jihlavě tito lidé pro-
hráli, ale jejich politický pohrobek zde zůstal. 

Stavbu zařízení, které z nevyužitého odpadu získává ener-
gii, nikdo nechystá. Sdružení obcí Vysočina dokonce navrhu-
je, aby se komunální odpad po roce 2024 vozil do spaloven 
mimo kraj. Kompostárna po zavedení celoplošného svozu 
vykazuje stovky tun navezeného bioodpadu měsíčně. 

Do motivačního programu se zapojila už bezmála čtvrtina 
obyvatel Jihlavy, kteří dostávají za svoje zodpovědné chování 
k životnímu prostředí slevy na poplatku za odpad. Organizá-
toři referenda se od počátku vlamovali do otevřených dveří. 
Ale ani tehdy, ani dnes, po dvou letech „příprav“, sami nejsou 
schopni občanům odpovědět, jaké dopady by taková či ona-
ká rozhodnutí v referendu měla na životní prostředí, ekono-
miku města a v neposlední řadě na peněženky obyvatel. Na 
nesmyslné otázky se totiž odpovědět nedá.

Referendum jako nástroj přímé demokracie radnice nikdy 
neodmítala. Smysl ale může mít jedině tehdy, když zlepšuje 
kvalitu rozhodování. Lidé by si měli vybírat z jasně popsa-
ných možností, aby věděli, k čemu zavazují sebe a své potom-
ky do budoucna. 

Referendum přijde daňové poplatníky v Jihlavě asi na 1,5 
milionu korun. Za tolik peněz je možné např. nakoupit nové 
nádoby na tříděný odpad zhruba do poloviny všech kontej-
nerových stání ve městě. Co městu přinese kladný výsledek 
referenda? V podstatě nic hmatatelného. Vznikne několik 
bizarních předpisů či úředních mechanismů s nepředvídatel-
nými následky. 

Radek Tulis
tiskový mluvčí magistrátu města Jihlavy

Jihlavská zoologická zahrada překo-
nala dosavadní rekord v roční návštěv-
nosti a poprvé ve své historii přesáhla 
hranici 300. 000 návštěvníků za rok.

 „Zoo Jihlava je dlouhodobě nejnavště-
vovanějším turistickým cílem na Vyso-
čině a překonání návštěvnického rekor-
du z roku 2014 a následné překonání 
300.000 návštěvníků již během měsíce 
září jsem očekávala. Řadu návštěvní-
ků zcela jistě lákají nové expozice v zoo 
včetně velkého a moderního tropického 
pavilonu, výběhu vlků i nového občerstve-
ní U vlka,“ uvedla ředitelka zoo Eliška 
Kubíková.

 „Na druhou stranu je do konce letoš-
ního roku ještě poměrně dlouhá doba a 
rádi bychom naše návštěvníky pozvali do 
zoo i během nadcházejícího podzimu a 

zimy. Do konce měsíce září budou ještě 
probíhat letové ukázky dravců a sov, 1. 
října bude v zoo probíhat akce na Den 
zvířat, dále chystáme program na akci 
věnované vlkům, nebo Den sov a drav-
ců, a spoustu dalších akcí,“ vypočítává 
ředitelka.

„Návštěvnický rekord z roku 2014, 
kdy Zoo Jihlava navštívilo 285.558 li-
dí, byl v letošním roce překonán v prv-
ních dnech měsíce září a ještě před kon-
cem září byl překonán i počet 300.000 
návštěvníků. Měsíce s nejvyšší návštěv-
ností jsou tradičně červenec a srpen. Jih-
lavskou zoo v letošním roce navštívilo v 
červenci 74.357 návštěvníků a v srpnu 
77.589 lidí, což jsou i nejvyšší měsíční 
návštěvnosti v dosavadní historii Zoo,“ 
dodal mluvčí Martin Maláč. -tz-

300.000 návštěvníků v Zoo

PRO ZAHRA DU je dosažení tak vysokého počtu návštěvníků mimořádnou udá-
lostí a jubilejní návštěvníci - Eva Coufalová s dcerou Lucinkou a prarodiči z Jab-
lonce nad Nisou - obdrželi z rukou ředitelky Zoo Jihlava Elišky Kubíkové (vlevo) 
dárky a zážitkový program u žiraf. Foto: archiv MMJ

Jak s referendem? Názory pro a proti


