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První den po poslaneckých 
volbách jsme se na jejich 
hodnocení zeptali primátora 
Jihlavy Rudolfa Chloupka 
(ČSSD). Věří, že poslední rok 
do komunálních voleb nebu-
de na úkor spolupráce vedení 
města ani zastupitelů, i když 
jistou obavu má. Další otázky 
se zaměřily na to, co Jihlavu 
čeká v nejbližší době.

 Lubomír Maštera

Pane primátore, prosím o krátké 
shrnutí výsledků voleb.

Voliči rozhodli, a tradiční strany 
neuspěly. Myslím si, že v těchto vol-
bách prohráváme všichni, protože 
bude velmi obtížné sestavit stabilní 
vládu s konzistentním programem.

Chtěl jsem se zeptat, jak přistupu-
jete k výsledkům vzhledem ke ko-
munálním volbám v příštím roce?

Vzhledem k tomu, že bych v příš-
tích komunálních volbách již rád 
přenechal čelo kandidátky ČSSD 
někomu mladšímu, tak bych nad tím 
příliš zamýšlet nemusel. 

Ale samozřejmě – je to pro mne 
signál, že se něco děje, že se zájem 
voličů přesouvá někam jinam. 

I když Jihlava není nijak příliš vel-
ké město, výsledky voleb vždy čás-
tečně kopírují celostátní politiku. 
ANO v minulých volbách dokázalo 
získat podporu voličů i při kandida-
tuře poměrně neznámých lidí, a dá 
se předpokládat, že podobně získají 
hlasy SPD i Piráti. Pokud bude v za-
stupitelstvu velké množství stran, 
tak bude obtížné sestavit koalici i 
jednat v zastupitelstvu.

Ale je pravdou, že bez ohledu na 
stranickou příslušnost je komunální 
politika o lidech a vzájemných jedná-
ních, a s tím jsem neměl problémy. 

Nebojíte se toho, že v posledním 
roce, v rámci předvolebního boje 
o radnici, se může situace změnit?

Volby postavily do čela ANO, a 
za ním se na Vysočině srovnalo šest 
stran s přibližně stejným výsledkem. 
Trochu se obávám, že bude obtížné 
hledat společný názor na problémy 
města. A také budou sílit snahy těch, 
kteří se chtějí více zviditelnit, než 
pracovat pro město.

Může se toto promítnout i do 
současného vedení města?

Nemyslím si to. Nevíme, jak se vy-
řeší zdravotní problémy první ná-
městkyně paní Mayerové z hnutí 
ANO, a pokud se rozhodne pro od-
stoupení, nebudeme již nového ná-
městka hledat, pokud si to ANO ne-
bude vysloveně přát. Takové signály 
zatím nemám.

Kdo paní náměstkyni znal, dobře 
ví o jejím „zápřahu“ ve prospěch 
města. Jak citelně bude chybět, 
když by opustila funkci?

Pochopitelně musíme její práci po-
krýt. Nemůžeme se až tak detailně 
zabývat jen svými oblastmi, a je to 
problém. Než problémy města je ale 
horší, že ztrácíme některé kontakty 
do vysoké politiky, a to může do bu-
doucna znamenat odsouvání řešení.

V některých letitých problémech 
se ale přece jen zablýsklo na lep-
ší časy. Mám teď na mysli letiště 
Henčov...

Využili jsme toho, že se k nám do-
stala informace, že armáda hledá zá-
ložní letiště, a nabídli jsme Henčov. 
Zde výstavbu pevné dráhy brzdila 
cena pozemků ve vlastnictví státu, 
která by pro Město byla neúnosná. 

Nyní se nabízí možnost bezúplat-
ného převodu pozemků na minister-
stvo obrany, a Město by mohlo areál 
letiště postavit snad s možností bu-
doucího převodu pozemků do vlast-
nictví Jihlavy. 

Kraj nám vyšel vstříc a prodlou-
žil dotaci 30 milionů na další tři 
roky, takže věřím, že se začne stavět. 
Ale tento záměr armády ještě musí 
schválit vláda.

V tomto vydání NJR přinášíme 
informaci o spekulativním náku-
pu podnikatele, který vykoupil 
pozemek, na kterém město chtě-
lo zřídit zastávku MHD, a posléze 
nabídl pozemek za vyšší cenu. Dá 
se tomu bránit?

Problém je v tom, že pravidla pro 
dražitele určilo zastupitelstvo, a tím 
se stávají veřejnou informací. Je po-
tom snadné nabídnout vyšší cenu a 
pozemek získat. 

Chceme do budoucna, aby rozho-
dovala rada města, protože její jed-
nání je neveřejné a pravděpodobnost 
utajení výše ceny je vyšší.

Chybu však vidím zejména v tom, 
že stát, který prodává, nepřihlíží k 
veřejnému zájmu (potřeby města a 

jeho občanů) a prodává pozemky 
v dražbě zájemci s nejvyšší cenou. 
To by se mělo změnit.

Další vlekoucím se problémem 
je otázka Horáckého zimního sta-
dionu. Jak vypadá situace dnes?

Doufám, že dnes už je shoda 
v tom, že nemůžeme stávající sta-
dion zbourat a na jeho místě posta-
vit nový. Je to nákladné a technicky 
těžko proveditelné. 

Hlavně by to znamenalo na dvě 
sezóny přerušit hokej v Jihlavě a 
hledat náhradní stadion v okolí. 
V době, kdy se Dukle podařil ho-
kejový sen, a postoupila do nejvyšší 
soutěže, to ani není možné. Dukla 
navíc podává dobré výkony, skoro 
nad moje očekávání.

Proto se snažíme provést nejnut-
nější opravy za chodu, opravu stře-
chy a chlazení snad stihneme v let-
ních měsících, o přestávce ligové 
soutěže.

Necháváme si provést průzkum 
lokalit, kde by mohla stát nová hala, 
uvolnili jsme na to peníze, a ty ne-
přijdou nazmar ani v případě, že tam 
nová hala stát nebude, protože jde 
o atraktivní prostor, s dalšími mož-
nostmi využití.

Další veřejností sledovanou akcí 
je areál Modety u ZOO. Jak daleko 
je Město s touto akcí?

Vedení města navštívilo několik 
podobných objektů, abychom zís-
kali přehled o možnostech, jak are-
ál využívat. Tento týden v Modetě 
probíhají workshopy a semináře 

k možnostem využití. Počítáme se 
zázemím pro zoologickou zahradu, 
nabízí se možnosti ubytování a stra-
vování návštěvníků, dalšími mož-
nostmi jsou vzdělávání a volnočaso-
vé aktivity. Jde o prostor komerčně 
zajímavý i pro soukromý sektor, a 
my věříme, že se zapojí.

Máme ještě asi tři roky čas, proto-
že po tuto dobu zde zůstává v nájmu 
Modeta Style, ale některé úpravy bu-
deme provádět už nyní.

Občané Jihlavy se zajímají o re-
konstrukci ulice Telečská…

Vrátili jsme se k dalším jedná-
ní s Krajem a majiteli přípojek ka-
nalizačního a vodovodního řadu. 
Je otázkou, jak se k tomu postaví 
SVAK, jako dosavadní majitel. Buď 
to postaví oni, nebo my, my uděláme 
ty přípojky. 

Osobně chci prosadit propojení 
Telečské a Seifertovy ulice, které 
nedávno hygiena nepovolila kvů-
li hluku, ale ten zákaz není zase až 
tak striktní, a pokusím se vše znovu 
otevřít.

Na posledním zastupitelstvu se 
poměrně dlouze diskutovalo o 
JVAKu, pravděpodobně chystáte 
změny. Jaké?

Změní se stanovy této společnosti 
a upřesníme funkci prokuristy nebo 
ředitele, kterými by byl řízen orgá-
ny společnosti. Současná podoba 
„předsedy představenstva a součas-
ně ředitele“ je nešťastná, protože si 
člověk v takové funkci vydává úkoly 
a současně společnost řídí. To upra-
víme. 

Dlouhodobě přetrvává otázka, zda 
bude, nebo nebude vydán majetek 
města SVAKem, ale to nemůžeme 
předjímat.

Pozorní pozorovatelé zjistili, že 
již několik let na Havíření a jiných 
významných událostech chybí zá-
stupci Purmerendu, holandského 
partnerského města Jihlavy. Proč 
je tomu tak?

Problém je v tom, že nevíme, na 
koho se v Purmerendu obracet. 
Poslali jsme dopis, že letos končí 
smlouva o spolupráci, a zda chtějí ve 
spolupráci pokračovat i nadále. 

Pravdou je, že zatímco členové 
jihlavských spolků využívají Jihlav-
ský dům v Purmerendu, ze strany 
holandské nepřijíždí do Jihlavy ni-
kdo.

Co je příčinou takového ochlad-
nutí vztahů? 

V Purmerendu je primátorem 
úředník jmenovaný královnou, není 
to volený zastupitel. V době, kdy 
byla smlouva uzavřena, to tehdejší 
primátor pojal jako srdeční záleži-
tost, a byly navázány mnohé kontak-
ty a vztahy. 

Bohužel, po komunálních volbách 
v Holandsku se tyto vztahy zpřetrha-
ly, také nemají ustanoveného žádné-
ho styčného úředníka, jako je tomu 
u nás, takže nevíme, s kým vlastně 
komunikovat. 

Počkáme, zda nepřijde ještě nějaká 
odpověď, a pokud ano, jsme připra-
veni znovu zahájit osobní jednání a 
hledat řešení. 
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