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Je v počátku turistické sezony 
provozní doba veřejných toalet 
dostatečná? 

V současné době má totiž město 
Žďár nad Sázavou dvoje veřejné toa-
lety, které mají otevřeno takto: WC 
u tržnice (celoročně: po -  pá 6.30 – 
18 hod., so 7 - 12 hod.) WC u radni-
ce (duben až prosinec: po - pá 6.30 
-18 hod.)

Od sobotního poledne až do kon-
ce víkendu nacházejí turisté veřejné 
toalety uzavřené. A to dokáže dojem 
z města Žďáru pokazit...

 Otázka na zastupitele města zně-
la: Nemyslíte, že věc si zaslouží 
řešení? Odpovídá vždy jeden 
zástupce z celkem sedmi politických 
klubů v ZM.

   

 

Otevírací doba veřejných toalet 
na náměstí a u tržnice mi připadá 
dostatečná. V ostatní době lze jistě 
po požádání použít toalety v přileh-
lých restauračních zařízeních.

   

Rozhodně si nemyslím, že je toto 
téma, které nejvíce trápí naše obča-
ny. Město trápí složitá dopravní 
situace, opravy chodníků, veřejné-

ho osvětlení nebo otázka zachování 
LPS. Ale vzhledem k tomu, že chce-
me, aby turisté zůstávali ve Žďáře 
déle a nepřijeli pouze na Zelenou 
horu, tak je jistě nutné zajistit co nej-
více pohodlí pro všechny návštěv-
níky. A dostupnost toalet je jednou 
ze služeb, kterou stojí za to zlepšit. 
Pro začátek třeba alespoň v obdo-
bí dovolených prodloužit provozní 
hodiny a rozšířit je i na neděli.

   

Veřejné toalety jsou věc, kde musí 
jít ekonomika provozu stranou. Je 
to služba, kde dostupnost a kvali-
ta odráží určitou kulturní a spole-
čenskou vyspělost města. Z ekono-
mického pohledu jsou samozřejmě 
městské veřejné toalety jednoznačně 
prodělečnou záležitostí, ať již kvů-
li pronájmu, nízké návštěvnosti či 
platu toaletářky. Tématem k zamyš-
lení přitom není jenom vlastní pro-
vozní doba toalet, ale také to, že se 
ve vzdálenosti zhruba 300 metrů od 
sebe nacházejí dvoje veřejné toalety 
(na tržnici a u Staré radnice). Toale-
ty u Staré radnice navíc nejsou umís-
těny v prostorách města, ale město 
si je zde pronajímá. Variant je pro-
to několik. Například jedny veřej-
né toalety by mohlo být výhodněj-
ší omezit (či úplně zrušit) a druhé 
posílit - rozšířit provozní dobu i přes 
víkendy. Důležitý je také kvalit-
ní naváděcí systém, aby návštěvníci 
města věděli, kde mohou toalety na-
jít. O veřejných toaletách pak bude 
vedena diskuze také v souvislosti s 
dalším rozvojem Informačního cen-

tra v prostorách Staré radnice.
Důležitý je ovšem i pohled k souse-

dům. Mně osobně se líbí technické 
řešení např. z měst Skandinávie, kde 
jsou veřejné toalety často malé, este-
ticky řešené „kiosky“ ve veřejném 
prostoru, bez personálu, dostupné 
24 hodin denně, čisté a v pořádku. 
Myslím, že do budoucna by právě 
toto mohla být inspirace pro naše 
město.

   

Veřejná WC jsou ve Žďáře provo-
zována městem, podle mého mínění 
v dostatečné otevírací době i kvalitě 
poskytovaných služeb. WC je čisté, s 
příjemnou obsluhou, dobře označe-
né. Pro návštěvníky města je příjem-
né vědět, že veřejné záchody blízko 
centra města jsou. Za dobu mého 
působení v radě města jsem neza-
znamenala jedinou stížnost na tuto 
službu.

   

Veřejné WC u Staré radnice je 
zvenčí velmi „odpuzující”, nikdy 
jsem nebyl uvnitř, ale jsem přesvěd-
čen, že v centru města by měly být 
veřejné WC otevřené po celý den, 
tedy i v noci. WC u tržnice je mimo 

centrum města, není na „komunika-
ci”. A rovněž není otevřené po celých 
24 hod. Není možno předpokládat, 
že denní či noční hosté budou využí-
vat WC v zařízeních hotelů či restau-
rací, nebo WC jiných fi rem v centru 
města. Tento nedostatek musí město 
řešit, např. systémem, „mobilních” 
WC pod dohledem kamerového sys-
tému, který by zjistil případné ni-
čení.

   

Nastavený režim otevírací doby 
u obou veřejných placených toa-
let ve Žďáře nad Sázavou považuji 
za dostačující. Se stejným dotazem 
jsem se už v minulosti několikrát 
setkal u našich spoluobčanů. Lidé 
jejich provozní režim rádi srovnávají 
s trvale otevřenými toaletami, např. 
na dálničních odpočívadlech nebo 
toaletami ve velkých obchodech s 
non-stop provozem.

Naše veřejné toalety jsou oproti 
těm jmenovaným toalety se stálou 
obsluhou. Zaměstnanci ve dvou-
směnném provozu dbají jednak na 
dodržování režimu úhrad za použi-
tí toalety, udržují toalety v trvalé 
provozní čistotě a v neposlední řa-
dě zamezují devastaci jejich vnitř-
ního vybavení. Nevykrytý provozní 
časový prostor veřejných toalet, kte-
rý je součástí dotazu, bez problémů 
zastoupí například žďárská restau-
rační zařízení nebo budovy se spor-
tovním a kulturním vyžitím.

Do uzávěrky ŽN Klub TOP 09 
svoji odpověď nedodal.  -lko-

Anketa politiků v zastupitelstvu
Téma: Veřejné toalety a turistická sezona

 Kvůli opravě stěhování agend. 
Od 7. 4. probíhá oprava elektroinsta-
lace v budově Městského úřadu. Jako 
první se stěhovalo  4. patro. Odbory 
komunálních služeb a majetkopráv-
ní nyní fungují v náhradních prosto-
rách vrchní budovy, kde je pracovní 
úřad a celníci. Lze tam  projít krčkem 
z hlavní budovy MěÚ. 

 Žďárské farmářské trhy. Květ-
nem počínaje, budou se na náměstí 
Republiky každý měsíc až do podzi-
mu  konat Žďárské  farmářské trhy. 
To v těchto termínech: 21. 5., 18. 6., 
16. 7., 20. 8., 17. 9. a 15. 10. 

Přes zimu zadalo město výrobu 
jednotných prodejních stánků.  Akci 
v rozpočtu na rok 2016 podpořilo 
zastupitelstvo.  Trhy budou  oboha-
ceny o kulturní programy. 

 Nový ředitel školy. Od letoš-
ního července bude novým ředite-
lem ZŠ Komenského 6    43letý Mgr. 

Ivo Kutt elwascher, žďárský občan a 
dosavadní metodik pro vzdělávání 
pedagogických pracovníků v kraj-
ském školském zařízení Vysočina 
Education.

Rada města Ivo Kutt elwasche-
ra vybrala ve výběrovém řízení  a 
nahradí dlouholetou ředitelku Mgr. 
Janu Svobodovou, která odchází do 
penze.  -lko-

K r á t c e Aleš potřebuje pomoc
Populární Pražský maratón se letos poběží v neděli 8. května. Zúčastní se 

ho také třebíčský místostarosta Pavel Pacal. Nepoběží jen za sebe. Rozhodl 
se, že za každou minutu pod čtyři hodiny, věnuje na konto pro postiženého 
Aleše Dennera, který trpí svalovou dystrofi í, 777 korun. Aleš absolvoval prv-
ní kolo léčení v Izraeli a nyní potřebuje peníze na kolo druhé. 

„Vyzývám všechny sportovce nejen z Vysočiny, ale z celé republiky, aby také 
pomohli. A to jakoukoli částkou. My můžeme běhat, on nemůže ani chodit,“ říká 
Pacal. Číslo účtu: 9500012439/7940  -zt- 
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