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Primátorka Karolína Koubová a 
náměstek Vít Zeman vydali spo-
lečné prohlášení, že od března žijí 
spolu. 

Prioritou pro oba zůstávají jejich 
děti a ujišťují občany, že tyto změny 
v osobním životě nemají a nebudou 
mít vliv na chod našeho města. 

„Žijeme v době, která přináší mno-
ho těžkostí a které se bytostně dotýka-

jí každého z nás. Stojíme před novými 
výzvami, na kterých závisí už nejen 
komfort našeho života, ale i život náš 
vlastní a životy našich blízkých. Chce-
me Vás tímto ujistit, že s plnou odpo-
vědností nám svěřenou budeme těmto 
výzvám čelit a že nepolevíme. Naopak 
s daleko větší razancí i pokorou bude-
me bojovat dál za naše město,“ uvádí 
se v prohlášení. -lm-

Multifunkční hala, která vznikne na místě stávajícího zimního stadionu, má stát 
přes miliardu korun. Na stavbu nového objektu si město vezme úvěr. Tyto infor-
mace představil jihlavským zastupitelům manažer výstavby nové haly a městský 
radní David Beke (ODS). Náklady zahrnují demolici stadionu, výkup posilovny 
a dvouletou podporu činnosti HC Dukla Jihlava. Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí hlasováním, kterého se nezúčastnilo 10 zastupitelů za opoziční ANO. Ti 
předtím demonstrativně opustili jednání na protest proti vedení schůze. -lm-

Zastupitel Martin Hyský (ČSSD) 
považuje postup, při kterém získaly 
znovu možnost ubytování v projektu 
„Bydlení především“ dvě rodiny, které 
již v minulosti nadělaly městu dluh, za 
nespravedlivý. 

„Jsou to ti dva nájemci, kteří v minulosti 
městu neplatili nájemné a byty odevzda-
li, jak je napsáno v protokolu - ve zdevas-
tovaném stavu, tudíž bylo nutné dělat 
opravy řádově desetitisícové, v jednom 
případě byla nutná rekonstrukce. Mně 
to připadne poměrně nespravedlivé vůči 
těm, kteří své závazky, byť s obtížemi, pl-
nili,“ řekl na schůzi zastupitelů Martin 
Hyský. 

„Dovolím si přečíst odstaveček, který 
napsal zpracovatel radě města, která roz-
hodovala o schválení návrhu na uzavření 
nájemní smlouvy s výše uvedenými ucha-

zeči: - vzniká riziko dalších dluhů vůči 
městu Jihlava,“ doplnil Hyský.

Reagovala primátorka města Karolí-
na Koubová (Fórum Jihlava): 

„My jsme to projednávali a diskuze byla 
celkem bouřlivá, nicméně koncept Hou-
sing First znamená poslední šanci pro 
lidi, kteří jsou v tuhle chvíli bez domova. 
Musí souhlasit s tím, aby spolupracovali s 
neziskovými organizacemi, aby plnili to, 
co se po nich chce, aby se chovali řádně v 
tom bytě i ke svým sousedům. 

Ve chvíli, kdy to nesplní, tak v těch 
smlouvách mají doložku, ve které je na-
psáno, že je možné je okamžitě vystěho-
vat a oni jsou si vědomi toho, že toto je 
poslední šance. Věřím, že je to dostatečný 
bič, a pokud nebude možné s nimi dále 
spolupracovat, tak budou ze systému vy-
řazeni a už se do něho nedostanou.“ -lm-

Primátorka Koubová 

a náměstek Zeman žijí spolu

Dostali poslední šanciHala má stát 1,1 miliardy

Na to, aby letos mohlo dojít k rekon-
strukci ulice Romana Havelky, nemá 
město dostatek peněz. Vyplynulo to  
z jednání zastupitelstva města. 

Na rekonstrukci komunikace se ze-
ptal exprimátor Rudolf Chloupek z  
ČSSD. Město mělo na opravu ulice 
letos vyčleněno přes sedm milionů, 
jenže se zjistilo, že náklady na akci 
budou téměř o deset milionů vyšší. 

„Výrazný nárůst nákladů proti původ-
nímu předpokladu odboru dopravy je 

způsoben podstatně horším stavem pod-
kladních vrstev komunikace,“ vysvětlil 
zastupitelům vedoucí odboru dopravy 
Lubomír Dohnal.

Část ulice Romana Havelky spolu 
s kruhovým objezdem vlastní Kraj 
a ten hodlá opravit v ulici Romana 
Havelky novým povrchem asi sto-
metrový úsek. 

Zastupitelé schválili přesun peněz 
vyčleněných na opravu ulice Romana 
Havelky na jiné akce. -lm-

Oprava silnice R. Havelky 
bude podstatně dražší
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