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Jelikož se na posledním zastupitelstvu, stejně 
tak jako v médiích objevují informace, že ANO je 
v personální krizi, protože nebylo schopno vyge-
nerovat náhradu za moji osobu na pozici náměst-
ka, a dále z mnoha poznámek zejména opozičních 
zastupitelů, je možné dovodit, že považují za ne-
schopnost a nezodpovědnost ANO, že nemá dva 
plnohodnotné náměstky.

Ráda bych občanům objasnila, jak se věci ve sku-
tečnosti mají, a co mohou ode mne ještě do konce 
mého mandátu očekávat, jakožto od neuvolněné-
ho náměstka.  

S ohledem na dlouhodobou nemoc jsem, žel, na 
zastupitelstvu nebyla, a na mediální výpady nere-
aguji, ale věřím, že ti, které zajímá faktická stránka 
věci, si přečtou následující řádky se zájmem. 

Jak je dán počet náměstků na Městě, a proč 
ANO považovalo nominaci náměstka na méně 
než rok za nevhodné řešení pro Město?

Počet náměstků na Městě je otázkou politické 
dohody, nikoliv stabilní struktury ve městě. Jsou 
města, která jsou větší, a mají pouze jednoho či 
dva náměstky. Pravdou je, že se pak objevují místa 
placených radních, či předsedů výborů. Rozhod-
nutí je pouze a jen na zastupitelstvu. 

Fungování úřadu je spíš otázkou funkčního ta-
jemníka a klíčových lidí na magistrátu, a samozřej-

mě systému, který funguje, a stejně tak dobrých 
vztahů mezi tajemníkem a vedením magistrátu. 
Pokud je funkční magistrát a jsou dobré a úzké 
vztahy – tak by čistě teoreticky stačil jeden primá-
tor a jeden náměstek. 

Dále bych chtěla říct, že ANO má kvalitní lidi, 
kteří by mohli zastávat post náměstka – ale všich-
ni do jednoho považujeme za špatné – zejména 
pro město – když bychom nominovali nového 
člověka ani ne na rok. 

Sama vím, že trvá čtyři až šest měsíců, než se 
nový náměstek reálně zorientuje (my nemáme 
v týmu nikoho, kdo by tuto zkušenost měl z mi-
nulosti), pak budou letní prázdniny, a pak volby. 
Takže reálný přínos tohoto člověka by byl velice 
diskutabilní, nemluvě o tom, že by musel na rok 
odejít ze zaměstnání/podnikání, což je zas nezod-
povědné vůči zaměstnavateli či zaměstnancům. 

Co znamená pozice neuvolněného náměstka, 
a proč je to v tento moment nejlepší řešení?

Naopak – pozice neuvolněného náměstka (tj. při 
zaměstnání) – mi umožní nadále pracovat na vě-
cech, které jsem v průběhu posledního roku roz-
jela, dále s vedením města úzce spolupracovat na 
záležitostech, které máme rozpracovány, abychom 
plnili programové prohlášení, jak to jenom jde, a 
to vše aniž bych ohrozila chod úřadu. 

Kontinuita je zajištěna, což považuji za to nejdů-
ležitější. 

A z osobního hlediska mi tato situace umožnuje 
se průběžně dát zdravotně do pořádku a pečovat 
o děti, přičemž děti nebudou na mne smutně kou-
kat, kdy už budu mít na ně čas. 

Jsem totiž vnitřně přesvědčena, že role matky je i 
pro společnost mimořádně důležitá, a když mámy 
nebudou mít dost času na děti v době, kdy je nej-
víc potřebují, pak se nebudeme moci divit, že spo-
lečnost je odosobněná, hodnoty jsou pokřivené, a 
všichni jsou naštvaní. 

Čemu se divíme? Jak zasejeme, tak i sklidíme… 
Žel, musela jsem si projít osobní zkušeností, včet-
ně zdravotního kolapsu, aby se mi rozsvítilo. Holt 

moudrému napověz… to žel v mém případě ne-
stačilo. 

Co mohou lidi ode mě ještě ten rok očekávat 
a s čím se mohou na mne obracet? 

Obracet se mohou na mne s čímkoliv, nejlépe 
mailem, jelikož nadále zůstávám členem jak užší-
ho vedení města, tak Rady města. 

Na co se zaměřím i nadále, je dopracování stra-
tegií, které Město nemá, a začalo na nich pracovat 
(sport – mimo jiné i jeho fi nancování a nutnost 
investic do infrastruktury, doprava – ta nás všech-
ny tíží, včetně parkování), dále na částečné stano-
vení dalšího směřování v oblasti školství (aby re-
agovalo na potřeby 21. století a změnu v chování 
společnosti a dětí), na aktualizaci existujících stra-
tegií (kultura, strategický plán rozvoje města) – na 
to, aby pravá ruka věděla, co dělá levá, na horizon-
tální komunikaci úřadu v této oblasti – a v nepo-
slední řadě, aby se všechny koncepční dokumenty 
promítaly do dlouhodobého fi nančního plánová-
ní Města. Kromě toho do této oblasti patří ještě i 
úzká spolupráce v oblasti koncepce náměstí, MO-
DETY a jiné dílčí úkoly. 

Když jsem seděla denně na úřadě, nechala jsem 
se zavalit operativou, a na ty věci, které mají pře-
sah do budoucna, nezbyl pořádně čas. A přitom 
ty jsou nejdůležitější, jelikož když špatně nastaví-
me jízdní řád dnes, tak budeme nespokojeni další 
desítky let…

Ale v praxi je na to nejméně času, jelikož si kaž-
dý řekne, že termín pro strategie nehoří, na rozdíl 
od havárie potrubí, či trhů na náměstí. 

Takže snad se mi povedlo vysvětlit, jak to je, a 
jak by to mělo být. A když by se dělo cokoliv, tak 
prostě pište. 

A všem přeji krásné prožití času adventu, hlavně 
klid na duši a úsměv, protože místo, kde žijeme, 
si všichni utváříme hlavně svými myšlenkami a 
svým postojem k věcem…

Jana Mayerová,
náměstek primátora za ANO

Pozice neuvolněného náměstka 
je optimálním řešením

Jana
Mayerová,
náměstek 
primátora

Jihlavská radnice nechala opravit 
kapli Nanebevstoupení Páně v areálu 
Ústředního hřbitova v Jihlavě. 

„Dodavatel opravil venkovní omít-
ky a sokl, provedl kompletní novou 
malbu fasády, očistil a ošetřil proti po-
větrnostním vlivům kamenné prvky, 
provedl menší opravy střechy, vyměnil 
elektroskříň a obnovil nátěr ochranné-
ho pletiva oken. Provedeny jsou i lokál-
ní opravy vnitřních omítek a vnitřního 
točitého schodiště,“ popsal dokonče-
nou akci Ondřej Stránský z odboru 
správy realit. Na fasádu kaple necha-
la radnice doplnit tabuli s informace-
mi o stavbě, která je, spolu s celým 
areálem ústředního hřbitova, vedená 
jako nemovitá kulturní památka.

„Jsem rád, že se oprava udělala. Při-
spěje k důstojnosti smutečních obřadů, 
i k celkové kultuře prostředí ústředního 
hřbitova,“ vyjádřil se náměstek pri-
mátora po oblast správy městských 
realit Radek Popelka.

Dodavatelem byla fi rma Vlastimil 
Zelený z Brtnice, která ve výběro-
vém řízení nabídla nejnižší cenu, cel-
kové náklady rekonstrukce byly asi 
2,3 milionu korun.

 -tz-

Hřbitovní kaple je opravena

KA PLE Nanebevzetí Páně je zrekon-
struována za 2,3 milionu.
 Foto: archiv MMJ

Jihlava obsadila 5. místo v žebříč-
ku měst České republiky nad 10 tisíc 
obyvatel, podle zapojení veřejnosti 
do participativních procesů.

Institute for democracy 21 vyhod-
notil indikátory v šesti kategoriích, 
jako jsou transparentnost, komuni-
kace, zapojení a další. Nejlépe hod-
nocená byla Praha 10, následovaná 
Říčany, Prahou 8 a Porubou, Jihlava 
a Praha 20 obsadily 5. místo. 

„Je to nezávislý pohled na činnost jih-
lavské radnice. Do výzkumu se město 
nehlásilo, ale „někdo“ nás nezávisle sle-
doval a hodnotil, o to je umístění cen-
nější. Je to odpověď nezávislé autority 
osobám, které spolupráci jihlavské rad-
nice a veřejnosti zpochybňují. Úspěch 
nás samozřejmě potěšil,“ reagoval 
na výsledek primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

„Tento index je v první řadě poděko-
váním a určitý oceněním veškeré sna-
hy a energie, kterou volení zastupitelé 
a zaměstnanci obecních úřadů jsou 
ochotni věnovat nejen zákonným po-
vinnostem města, ale i všem aktivitám 

nad rámec těchto povinností, bez kte-
rých by efektivní zapojení občanů ne-
bylo možné,“ uvádí se v materiálech 
Institute for democracy 21. -tz-

Jihlava úspěšně vtahuje 
veřejnost do dění

Index participace 
2015-2016

Index participace evaluuje aktivity municipalit ve vztahu k zapojování

veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Výzkum byl vytvořen ve spolupráci

s akademickou obcí a konzultován s experty z Brookings Institution a

Ženevské Univerzity. Index hodnotí situaci pro roky 2015-2016 v největších

municipalitách České republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských

částí nad 10 tisíc obyvatel). Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení

21 indikátorů. Ty jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií

(“transparentnost”, “komunikace”, “zapojení”, “inkluze”, “implementace”,

“evaluace”) v rámci 3 dimenzí (“otevřenost”, “deliberace”, “realizace”).

Ze sledovaných municipalit získala nejúspěšnější 71 bodů a nejhůře

hodnocená municipalita 11 bodů. Průměrná hodnota byla 36 bodů. Nejlépe

hodnocená byla Praha 10 (71 bodů), následovaly Říčany (68 bodů), Praha 8 a

Poruba (66 bodů), Jihlava a Praha 20 (65 bodů), Litoměřice (64 bodů) a

Valašské Meziříčí (61bodů).

Tento Index je v první řadě poděkováním a určitým oceněním veškeré snahy

a energie, kterou volení zastupitelé a zaměstnanci obecních úřadů jsou

ochotni věnovat nejen základním zákonným povinnostem měst, ale i všem

aktivitám nad rámec těchto povinností, bez kterých by efektivní zapojení

občanů nebylo možné. Smyslem Indexu participace 21 je také ukázat škálu

participativních procesů, které municipality uvádějí v praxi, být inspirací

městům a městským částem, které se na participativní dráhu teprve chystají,

a umožnit jim zhodnotit své úsilí a realizace v porovnání s jinými

municipalitami.

Pomyslný žebříček měst a městských částí ukazuje, že nemalé procento

municipalit již zavedlo relativně pokročilou participaci a vaše město, se

ziskem 65 bodů, je mezi nimi. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v

zapojování veřejnosti i v následujících letech!

v žebříčku 101 největších měst České republiky a městských částí nad 

10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů

5. místo

Jihlava


