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nar. 1949
� 1. Narodil jsem se v Jihlavě. V 

Jihlavě jsem vystudoval Střední eko-
nomickou školu (dnes Obchodní 
akademii) a posléze Vysokou školu 
SNB v Praze (dnes Policejní akade-
mii). Dlouhá léta jsem byl policistou 
a po odchodu do civilu jsem více jak 
12 let učil právo a kriminalistiku na 
Vyšší policejní škole v Jihlavě. T.č. 
jsem jednatelem společnosti a asis-
tentem poslance, předsedy bezpeč-
nostního výboru PS, pana Radka 
Kotena.

Hnutí SPD v Jihlavě kandidovalo 
v komunálních volbách poprvé a je 
dobře, že nám voliči dali své hlasy, 
čímž SPD získalo dva mandáty v 
zastupitelstvu k prosazování naše-
ho programu, založeném na prvcích 
přímé demokracie. Byl jsem lídrem 

kandidátky a chtěl bych i touto ces-
tou poděkovat všem našim voličům 
a sympatizantům. Nebude to jedno-
duché, prostředí na magistrátu je a 
bude složité, ale DRŽME SPOLU!

� 2. SPD postaví své zástupce do 
všech komisí, abychom měli přehled 
o všech oblastech činnosti magistrátu 
a rovněž bude delegovat své zástup-
ce do výborů. Podpoříme jen taková 
rozhodnutí, která budou v souladu s 
naším volebním programem, tj. 
� posílení Městské policie k lepší-

mu zajištění ochrany života a zdraví 
občanů, jejich majetku, klidu, veřej-
ného pořádku a BESIPu;
� nepřipustíme už žádné experi-

menty Magistrátu s invazními mig-
ranty v Jihlavě. Děkujeme už to tady 
bylo! Země EU naplno zasažené 
džihádem jsou bezradné a budou 
se snažit přenášet problémy, které si 
sami zavinily do východních oblast-
ní Unie;
� budeme dbát o  řešení a lepší 

dopravní obslužnost. Budeme chtít 
bezplatné jízdné pro seniory nad 65 
let věku, pro invalidy všech stupňů 
invalidity, pro žáky a studenty a pro 

Představujeme zvolené členy...
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na otázky. Novým zastupitelům jsme položili následu-

jící otázky:
1. Prosíme o krátké představení se.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé, v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

Často až pohled do archivů a poznámek připomene, co vše se 
kolem nás změnilo a my jsme si to v běhu času možná ani neuvě-
domili. Konec volebního období 2014-2018 je příležitostí právě 
pro takové ohlédnutí. Pojďme si uplynulé čtyři roky v několika 
kapitolách krátce projít. 

Doprava
Radnice opravila několik ulic, například Telečskou, Wolkerovu a Úprkovu. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců město nasvětlilo přechody pro chodce a vy-
budovalo či opravilo chodníky v deseti lokalitách, například na ulici Brtnic-
ké, Tylově nebo Na Vyhlídce.

Největším zásahem do dopravy ve městě byla rekonstrukce Brněnského 
mostu v režii Kraje Vysočina. Od letošního dubna do listopadu byly v Jihlavě 

Ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím v krajském městě

změněny trasy veřejné i městské hromadné dopravy, řidiči musely využívat 
objízdné trasy.

Odbor dopravy uskutečnil několik opatření nad rámec oficiálních objízd-
ných tras, které připravil investor akce, Kraj Vysočina. Několik těchto opatře-
ní se natolik osvědčilo, že zůstanou zachovány i do budoucna.

Ekonomika a financování
Město Jihlava patří mezi nejméně zadlužené obce a města v České republi-

ce. Kvalifikovaná porovnání hodnotí hospodaření jihlavské radnice jako sta-
bilní. Dluhová služba se za volební období snížila o více než čtyři procenta 
na 5,84 (ke konci září 2018). Město navíc má vlastní Fond rezerv a rozvoje, 
který je k dispozici v případech výpadku daňových příjmů, havárií a dalších 
nepředpokládaných výdajů či nutnosti financování velkých oprav.

Hospodaření města je transparentní. Na webu města v sekci Finance a dota-
ce, případně ve zveřejňovaných materiálech pro jednání zastupitelstva města, 
lze nalézt informace k dotačním programům, rozpočtu a hospodaření města i 
jeho příspěvkových organizacích.

Územní plánování
Po dlouhých letech se loni podařilo schválit zásadní dokument pro rozvoj 

města – nový územní plán. Od té doby se postupně zpracovávají územní stu-
die, radnice se zaměřila na lokality Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlo-
vy Dvory a Havlíčkovu ulici.

Město udělalo první důležitý krok pro úpravu vzhledu Masarykova náměstí 
- architektonickou soutěž, jejíž výsledky zveřejnila v září. Po dokončení stu-
die zpracované na základě návrhu a připomínek veřejnosti budou zpracová-
ny další stupně projektové dokumentace.

Pro rozvoj území je důležitá i patřičná vodohospodářská infrastruktura. I 
přes spor města se Svazem vodovodů a kanalizací se dále pracuje také na re-
konstrukci a budování kanalizace a vodovodů. 

Například v současné době probíhá zkušební provoz kanalizace ve Zborné 
a Henčově. Na konci září tohoto roku byla zahájena stavba kanalizace v He-
rolticích a další lokalitou, kde dojde k vybudování nové kanalizace, bude na-
příklad Kosov.  (Pokračováni na str. 14)

PŘEDNOST hromadné dopravy je standardem moderních měst. Přijetí tzv. 
buspruhů v Jihlavě nebylo zrovna vřelé, ale čas ukázal, že preference MHD svůj 
smysl má. Jihlava je jedním z mála měst, kde se MHD rozšiřuje a kde přibývá ces-
tujících. Trend je ohleduplnější k životnímu prostředí a snižuje hustotu provozu.
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Bezplatné jízdné pro seniory, invalidy a studenty

Rozšířit parkovací místa

(Dokončení ze str. 10)

nar. 1972
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval Střední odborné 
učiliště strojírenské. Tehdejší Jihla-
van, a.s. Pracuje jako směnový mistr 
a zároveň programátor CNC strojů. 

Stranická historie: Do roku 2015 

nebyl členem žádné politické strany, 
od roku 2015 je členem hnutí SPD.

� 2. Chtěl bych se věnovat zdravé-
mu životnímu prostředí, zlepšovat 
dopravní obslužnost, hledat možnosti 
jak rozšířit parkovací místa, nejen na 
sídlištích, ale i u nemocnice a na dal-
ších frekventovaných místech, výstav-
ba nové multifunkční haly, posílení 
Městské policie a další body našeho 
programu    

� 3. Osobně mě nejvíce trápí parko-
vání na sídlišti, kde bydlím. Revitalizace, 
která proběhla, se nám úplně vyhnula. 
Další hřiště pro děti by se taky hodilo.

doprovod dětí předškolního věku na 
straně jedné, tedy aby byly více pou-
žívány prostředky MHD a na straně 
druhé, aby se rozšiřovaly parkovací 
možnosti interních i externích řidičů;
� budeme prosazovat a podporo-

vat ve městě  podnikatelské aktivity, 
výstavbu, sport, kulturu a zdravé ži-
votní prostředí.

� 3. Já osobně jsem byl členy SPD 
delegován do majetkové komise a 
myslím si, že jako bývalý vedoucí 
oddělení hospodářské kriminality 
mohu být na tomto úseku činnosti 
magistrátu prospěšný, pochopitelně 
vedle podpory Městské policie a je-
jího poslání. 


