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Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Nově zvoleným zastupitelům jsme položili otázku číslo 3 v následujícím znění:
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?

1. Prosíme, krátce se představte. 
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte?

* 28.4.1967
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

v současnosti žije. Vystudoval Fakultu 
tělesné výchovy a sportu Karlovy Uni-
versity v Praze, obor tělesná výchova – 
geografie a specializaci trenér plavání. 
V současnosti pracuje jako učitel na 
Gymnáziu Jihlava, trenér v Jihlavském 
plaveckém klubu AXIS a jako předse-
da Českého svazu plaveckých sportů.

Jihlavským zastupitelem je od roku 
2018.

Do roku 2013 nebyl členem žádné 
politické strany. Od prosince 2013 je 
členem ODS.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem 
pověřeným zastupitelem pro oblast 

* 30. 8. 1980
� 1. Narodil se a žije v Jihlavě . Vy-

studoval České vysoké učení tech-
nické v Praze, Fakulta architektu-
ry, obor Architektura a urbanismus 
(2001– 2008), VUT Brno, Fakulta 
architektury (2000 – 2001, přestup).

Pracuje jako architekt a designér ve 
firmě Schrapnel, s.r.o., kde je společ-
níkem.

Do politiky vstoupil v roce 2014, 
kdy se stal zastupitelem města Jihla-
vy. Od roku 2014 do roku 2016 byl 
radním města, po rozpadu koalice 
ČSSD, ODS a KDU-ČSL byl z funk-
ce radního odvolán.

V letech 2010-2016 byl členem ko-
mise rady města Jihlava pro Územní 
plánování a strategický rozvoj. Ko-
mise byla v roce 2016 zrušena.

Byl členem představenstva společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLAVA, 
a.s., (2012 – 2015) a členem předsta-
venstva společnosti Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace, a.s., (2015 – 2016).

Stranická historie: Od roku 2006 je 
členem Občanské demokratické stra-

* 04. 05. 1962
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také žije. 

Vystudoval Technickou univerzitu Os-
trava. Je zakladatelem a jednatelem spo-
lečnosti NEST, spol. s r.o., zabývající se 
realizací staveb občanských, bytových, 
inženýrských, projektováním staveb a 
prodejem stavebního materiálu.

Po vytvoření nové koalice na jihlavské 
radnici se stal v listopadu 2016 radním 
města.

Jeho zájmové oblasti jsou územní plán 
a městské společnosti. Jeho koníčky 
jsou turistika a cestování.

Stranická historie: Před rokem 1989 
bezpartijní, od roku 2014 člen ANO 
2011. 

� 2. S ohledem na svoji profesi mám 
nejblíže k investiční výstavbě a územní-
mu plánování. Územní plán byl dlou-
hodobě zpracováván neprofesionálně 
a nekoncepčně, zrealizované objekty 
bydlení často sousedí s průmyslovými 
zónami. Rodinné domy v těchto čás-
tech Jihlavy pak neposkytují kvalitní 
bydlení pro občany. Stále chybí lokality 

� 1. Narodila jsem se v Kladně, a 
než jsem se před třemi lety přestěho-
vala do Jihlavy, žila jsem v Praze, Lon-
dýně, nebo Jeruzalémě. Vystudovala 
jsem sociologii a sociální politiku, 
mám za sebou i dva roky romistiky.

Přes různé pracovní zkušenosti v 
neziskovém i soukromém sektoru v 
ČR i v zahraničí jsem se dostala do 
sociálních služeb, kde jsem tři roky 
působila jako vedoucí Terénních 
programů SOVY pod Oblastní cha-
ritou Jihlava. Nyní pracuji ve společ-
nosti BOSCH. 

Ve svém volném čase se věnuji spo-
lupořádání různých společenských a 
kulturních akcí, nebo dobrovolným 
aktivitám, z nichž nejvýznamnější je 

Oblast sportu a tělovýchovy

Rozvoj města a investice Územní plánování a výstavba

Sociální oblast prioritou
sportu, je zřejmé, že oblastí, o kte-
rou se budu primárně zajímat a sta-
rat, je sport a tělovýchova. Je to dáno 
i mými celoživotními zkušenostmi 
a znalostmi v tomto oboru. S tou-
to oblastí je také spojeno školství a 
vzdělávání obecně. I těmto oblastem 
budu věnovat zvýšenou pozornost.

� 3. Hlavními problémy v oblasti 
sportu jsou zastaralá a nedostatečná 
sportovní infrastruktura a nedostatek 
vzdělaných a schopných trenérů, cviči-
telů a sportovních pedagogů. Tyto pro-
blémy nejsou pouze v Jihlavě, ale jsou to 
celostátní témata, se kterými se potýkají 
ve většině měst. Věřím, že se s nimi vy-
pořádáme v našem městě se ctí.

ny (ODS). Od roku 2017 je předse-
dou MS ODS Jihlava a členem Ob-
lastní rady ODS Jihlava.

� 2. Mou odborností je zejména 
rozvoj města, a s tím spojené investi-
ce do jeho infrastruktury, dále pak ur-
banismus a plánování, a v neposlední 
řadě také kvalita veřejného prostoru. 
Rád bych se zasadil o vznik „manuná-
lu veřejného prostoru“, který by sjed-
notil tvorbu veřejných prostor.

Jde o tváře ulic či veřejných prostran-
ství, a v detailu o sjednocení používa-
né dlažby na chodnících, laviček, košů, 
svítidel, ale jde například i o veřejnou 
zeleň. Trápí mne i podoba kontejne-
rových stání na tříděný odpad, která je 
třeba do města více integrovat (scho-
vat). Moji podporu bude mít i případný 
vznik pozice hlavního architekta města, 
který by měl intenzivněji dohlížet na 
podobu staveb a celků, které se v Jihlavě 
staví. Lhostejná mi není ani doprava, a 
to jak veřejná, tak individuální, a i tou se 
budu zabývat.

� 3. Více kontruktivních debat a 
méně vyčítání či osobního poštucho-
vání.

pro výstavbu individuálních rodinných 
domů, což má za následek, že mnoho 
rodáků z Jihlavy opouští Jihlavu, a svůj 
sen v podobě rodinného domku si plní 
v okolních obcích. Dopravní obslužnost 
Jihlavy rovněž není ideální. Tyto oblasti 
si rozhodně zaslouží velkou pozornost, 
aktuální stav rozhodně není stavem žá-
doucím, který je předpokladem spoko-
jenosti občanů města.

� 3. Největší problém vidím v těž-
kopádnosti současného systému stát-
ní správy v případě snahy zastupitele 
o prosazení změn k lepšímu. Bohužel 
zde neplatí osvědčené „just in time“ 
(právě včas).  Co se v soukromé firmě 
rozhodne během několika dnů, na to 
je potřeba ve státním sektoru půl roku 
až rok. Mnohdy však již po tak dlouhé 
době přestává být původní záměr ak-
tuální. Na druhou stranu jsem rád, že 
se za dva roky, kdy jsme byli v koalici, 
podařilo schválit po 10 letech dohadů 
tolik potřebný územní plán, zrealizova-
la se soutěž na podobu jihlavského ná-
městí, a je znám vítězný návrh. Uvítal 
bych, kdyby současná koalice převzala 
námi rozpracované akce a pokračovala 
na nich. Mojí snahou bude směřovat 
vývoj města ke spokojenosti maxi-
málního počtu obyvatel Jihlavy. Budu 
požadovat transparentnost veškerých 
předložených aktivit, jejich racionál-
nost a výhodnost pro město a jeho ob-
čany.

vaření a podávání teplého veganské-
ho jídla všem lidem bez rozdílu, ale 
zejména těm, kteří se nacházejí v tí-
živé situaci, nebo jsou bez přístřeší.

� 2. Mým hlavním zájmem je roz-
voj sociálního a dostupného bydlení, 
zvyšování dostupnosti, kvality a na-
bídky moderních sociálních služeb, 
zajištění bezpečnosti ve městě a pre-
vence kriminality. Tomu odpovídá 
i má nominace do pracovních sku-
pin, které se těmito tématy zabývají. 
Okrajově se věnuji i vzdělávání, kul-
tuře, rozvoji občanské společnosti ve 
městě a participaci obyvatel.

� 3. Podle mě je důležité zapojovat 
občany, být transparentní, inspirovat 
se příklady nejlepší praxe z jiných 
měst, a hlavně se nebát činit odváž-
ná rozhodnutí, která povedou k roz-
voji města, ku prospěchu všech jeho 
obyvatel. Zde souzním s Matoušem 
Brožkem, kandidátem za Pirátskou 
stranu, jehož předvolební heslo zně-
lo: „I město může být ambiciózní.“

OMLUVA: V minulém vydání jsme 
zaměnili odpovědi u zastupitele p. 
Neckáře. Nyní otiskujeme opravené, a 
čtenářům a p. Neckářovi se omlouváme 
– redakce.

V zoo uhynul oblíbený samec tu-
leně obecného Artos. Rodák ze švý-
carského Bernu se dožil 15ti let. Byl 
jedním z nejoblíbenějších zvířat 
jihlavské zoo.  -tz-

Uhynul tuleň


