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6 500 Jihlavanů odmítlo spalovnu v referendu
Přišlo bezmála 10 000 lidí, zaznělo jasné ANO lepšímu třídění
JIHLAVA – V pátek a sobotu proběhlo v Jihlavě historicky první referendum. Rozhodovalo se ve třech
otázkách o spalovně a třídění odpadu. K referendum přišlo 9622 lidí, což představuje 25 % oprávněných
voličů. Hranice platnosti a závaznosti referenda tak nebyla prolomena o 4 000 hlasů. Jihlavští zastupitelé
a úředníci tak mohou výsledky referenda použít jako velmi kvalitní a široký průzkum veřejného mínění,
který říká, že Jihlavané nechtějí spalovnu, naopak chtějí, aby město pokračovalo v nastoupeném trendu
a dělalo více v oblasti třídění odpadu a motivace pro poctivé třídiče odpadu.
Ačkoliv nebyla zákonná hranice platnosti referenda překročena, jeho konání je velkým úspěchem.
K referendu přišlo mnohem více lidí, než kolik přilákala v Jihlavě vítězná strana krajských voleb. Referendum
mělo také velký význam pro zvýšení informovanosti Jihlavanů o tom, že výstavba spalovny v Jihlavě je stále
ve dvou strategických plánech a že má město ve třídění odpadu a motivaci stále ještě velké rezervy.
„I když to město Jihlava nejspíš nikdy nepřizná, hnutí kolem referenda mělo významný vliv na dění
v odpadovém hospodářství města. Zavádění motivačního systému pro občany, kteří lépe třídí, začalo
v reakci na zformování iniciativy referenda, podobně jako zavedení ambiciózního projektu na sběr
bioodpadu., říká Klaus Hübner z iniciativy referenda.
„V průběhu kampaně referenda byl politický obrat názoru na spalovnu velmi znatelný. V roce 2013 politici
mluvili o tom, že nejlepší řešení je obrovská spalovna pro celý kraj v Jihlavě. Rok 2015 pak přinesl návrhy na
malé spalovny rozeseté po Vysočině včetně Jihlavy. No a těsně před referendem jsme z úst politiků a
tiskových mluvčí slýchali naše vlastní argumenty, že spalovna nebude mít odbyt pro teplo, a proto půjde
Jihlava cestou překladiště a využití volných kapacit ve spalovně Brno, “ komentuje Matěj Man, zástupce
přípravného výboru referenda.
Odpor magistrátu i samosprávy k referendu byl velmi silný. Mezi zbraně magistrátní protikampaně patřilo
zastrašování lidí, kteří omylem podepsali návrh referenda vícekrát, vysokými pokutami, okázalé ignorování
referenda a deklarace, že „magistrát tedy k referendu nepůjde, očerňování lidí z iniciativy referenda, snaha
referendum zpolitizovat, nebo jej odvrátit obstrukcemi, kasačními stížnostmi, ale i žalobou u ústavního
soudu. Přípravný výbor referenda má ze dneška i smutná svědectví, která potvrzují, že někteří členové
komisí voleb přímo vyzývali občany, aby vůbec nechodily do vedlejší místnosti k referendu.
Prohlášení představitelů města o zbytečnosti referenda a vyhozených penězích z městské kasy se jeví jako
absurdní. Sami zástupci magistrátu dlouhodobě nabádali občany, aby k referendu nechodili. V takové
situaci není na místě vyčítat přípravnému výboru vyhozené peníze za neplatné referendum. Pokud by
závěrečný účet referenda byl skutečně 1.5 milionu Kč, jak magistrát odhaduje, pak uspořádání referenda
stálo cca 38 Kč na jednoho oprávněného voliče. Fakticky je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak zjistit názor
na možnou výstavbu spalovny a nakládání s odpady těch Jihlavanů, kteří chtějí o svém životě ve městě
rozhodovat.
Přípravný výbor referenda velmi děkuje všem, kdo v referendu aktivně hlasovali a vyjádřili tak svůj názor.
Děkujeme, že máte o své město zájem! Děkujeme také těm, kdo pomáhali se sběrem podpisů, s informační
kampaní a vítěznými soudními spory.
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