
to zakázky a odmítnutím postupné 
rekonstrukce veřejného osvětlení a 
povrchů současným vedením města, 
ztrácí Vodojem možnost moderni-
zace v nejbližší době. Nový záměr je 
možná komplexní, ale nová přípra-
va a následná realizace bude možná 
nejdříve za 3-5let. A alespoň toto je 
potřeba občanům sdělit a nést za to 
plnou odpovědnost. 

  

Nejen dopravní situace na Vodo-
jemu, ale celá dopravní infrastruk-
tura města je v současnosti nedo-
statečná.  V dalších letech se bude 
doprava ve městě stále více zahušťo-
vat a průjezdnost městem bude 
neúnosná. V následujícím období 
se stane dopravní  situace ve městě 
naším stěžejním problémem. Je tře-
ba, co možná nejrychleji, přistoupit 
k postupnému budování vnitřního 
městského okruhu cestou propojek 
již existujících komunikací. Důležité 
bude i nahrazování vhodných klasic-
kých křižovatek kruhovými. Dojde 
tak ke zkapacitnění celé dopravní 
sítě města a zvýšení bezpečnosti. V 
rámci těchto opatření je třeba stej-
ně razantně prosadit dobudování 
komunikací pro cyklisty. 

Dopravní problém Vodojemu je 
zcela jednoznačný – jedna slepá 
páteřní komunikace + neexisten-
ce odbočovacího pruhu na vjezdu 
do sídliště. Řešením je samozřej-
mě pouze zprůjezdnění Vodojemu 
na více místech. Bohužel vše brzdí 
minoritní zájmy několika zastupite-
lů, některých dobře bydlících spo-
luobčanů a úředníků a v neposlední 
řadě prozatímní nedohoda s vlastní-
ky vhodných pozemků.

Plánovaná výměna osvětlení na 
Vodojemu na rok 2015 se postupně 
rozrostla o opravu chodníků, komu-
nikací a rekonstrukci sítí. Došlo tedy 
k časovému zdržení v rámci přípra-
vy. Je zde nutná kooperace s vodaři, 
elektrikáři a pokládkou informač-
ních sítí. Více informací o připravo-
vaných etapách rekonstrukce  jistě 
podá starosta či místostarosta. 

  

O potřebě rekonstrukce sídliště na 
Vodojemu se diskutuje již řadu let. 
Je to jeden z investičně nákladných 
a technicky náročných projektů, při 
jehož realizaci dojde k výrazným 
dopravním omezením pro místní 
obyvatele. Podobnou situaci občané 
zakoušejí při komplexní opravě uli-
ce Smetanova, kterou investor (SVK 
Žďársko) původně plánoval dokon-
čit do konce roku 2015, a potom ji 
výrazně prodloužil do poloviny květ-
na 2016. Město Žďár má následně 
realizovat vlastní část – úpravu povr-
chů, kde se již pevně vysoutěžila doba 
realizace na 60 dní.

Situace na Vodojemu je trochu 
jiná, protože zde bude rekonstruk-
ce „obtěžovat“ jen místní obyvatele, 
přesto nám záleží na jejím hladkém 
průběhu. Celkové náklady na nezbyt-
nou rekonstrukci jsou plánovány 
ve výši cca 80 mil. korun. Začít by-
chom chtěli v roce 2017 a zhruba po 
4 letech by mělo být hotovo. Zároveň 
bychom rádi vyjednali i další trasu ze 
sídliště, která by pomohla nejen při 
rekonstrukci, ale i při běžné obsluž-
nosti lokality. Máme vytipované 2 až 
3 varianty, ale je třeba vyřešit majet-
kové vztahy a zájem obyvatel o zprů-
jezdnění alternativních tras.

  

Vodojem si modernizaci infrastruk-
tury zaslouží. Nejen inženýrské sítě 
jsou za hranou své životnosti. Nejví-
ce je to zřejmé na sloupech veřejného 
osvětlení. Ale co je ve špatném stavu 
nad zemí, je zpravidla ještě v horším 
stavu pod ní. Snaha radních je, aby 
se vše zvládlo při jednom „bahně“. To 
znamená, že během jednoho výko-
pu v konkrétní ulici budou řešeny 
všechny sítě včetně nových povrchů. 

Nedojde tak k situaci, kdy se jeden 
rok kope z důvodu rekonstrukce 
veřejného osvětlení a následující 
rok se například renovuje vodovod. 
Zkoordinovat však všechny správce 
sítí je téměř nadlidský úkon. Věřím, 
že v roce 2017 začnou práce na prv-
ní etapě. 

Jediná příjezdová komunikace na 
Vodojem je nejen komplikací pro 
jeho obyvatele, ale i velké bezpečnost-
ní riziko při mimořádných situacích. 
V tomto radnice musí postupovat 
důrazně a v dohledné době zrealizo-
vat další dopravní napojení této měst-
ské části.  

  

Sídliště Pod vodojemem je rozhodně 
černou můrou vedení města. A pokud 
tak dosud nebylo, tak nyní rozhodně 
už je. Sídliště stárne nejen fyzicky, ale 
i morálně, obyvatelé pomalu ale jis-
tě stárnou. Postupně za uváděná léta 
přišlo o školku, obchod (napřed vel-
ký, pak i malý), veřejný mandl, cukrár-
nu, zbyla jen hospoda a velkoobchod 
s kancelářským sortimentem. Je nut-
no opravit veřejné osvětlení, kanali-
zaci, rozvody vody, chodníky, veškeré 
komunikace, vše už je v havarijním sta-
vu. Doposud byly ze strany města jen 
sliby, poslední dva roky už ani ty ne, 
asi sídliště nedostatečně žije Ždárem. 
Druhá příjezdová komunikace byla 
v počátku řešena v zástavbovém plánu 
průjezdností Kosinkovy ulice a všich-
ni, kteří tam stavěli nebo chtěli stavět, 
to věděli. Nyní se objevují petice, aby 
jim socky nejezdily kolem domů. Ale 
že oni všichni nyní jezdí kolem všech 
domů v Jamborově ulici, jim evident-
ně nevadí. A v případě uzavření Novo-
městské ulice přes hráz mezi rybní-
kem a bahniskem jezdili všichni, nejen 
záchranáři, jiná možnost prostě neby-
la. Město by mělo pozemky vykoupit a 
místo hráze postavit důstojnou příjez-
dovou komunikaci, víc možností zase 
asi není. Jestli je naděje reálná? Zatím 
nevíme.

Sídliště Pod Vodojemem, vystavě-
né v letech 1980 – 2000, již zraje na 
dlouhodobě odkládanou moderni-
zaci,  nejen sítí a komunikací. Navíc, 
toto sídliště s téměř 1500 obyvateli 
má jedinou příjezdovou silnici.

To bylo komplikací při nedávné 
opravě komunikace  na ulici Novo-
městská, z níž vede ulicí Jamboro-
va jediná odbočka do sídliště. Kdyby 
v tu dobu museli do sídliště záchraná-
ři, nezbývalo by jim, než jet po hrázi 
mezi Škodovým a Gött lerovým ryb-
níkem.

Zabývá se váš politický klub 
situací Vodojemu  a jeho potřebou 
vybudování další příjezdové komu-
nikace - a jak reálná je naděje pro 
zdejší obyvatele na modernizaci 
sídliště?

  

Kritickou situaci na Vodojemu při 
opravě Novoměstské způsobilo pře-
devším fatální selhání informova-
nosti občanů Vodojemu a následné 
chaotické řízení či neřízení dopravy 
přes Vodojem. Nakonec právě tato 
situace ukázala, jak nebezpečná je 
neřízená doprava přes hráz rybníka, 
kde přirozeně přechází lidé, a jak se 
zahustí doprava touto propojkou, 
a to jakýmkoli směrem. Záchran-
ná služba využívá hráze pravidelně a 
bez problémů. Vodojem mimo jiné 
dlouhodobě potřebuje opravu veřej-
ného osvětlení. Zakázka již byla při-
pravena minulým vedením a jeho 
realizace se předpokládala v roce 
2015. Současný stav již ohrožuje 
všechny kolemjdoucí. Zrušením té-
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Žďárská poliklinika od května roz-
šířila ambulantní péči v oboru psy-
chiatrie.

Tento obor je kvůli zvyšujícím se 
stresům stále vyhledávanější. A za 
poslední čtyři roky v ambulancích 
na poliklinice přibylo téměř 60 pro-
cent pacientů  a objednací lhůty byly 
v řádu týdnů. Řediteli polikliniky 
Michalu H. Zrůstovi se po dlouhém 
hledání podařilo pro Žďár n. S. zís-
kat dalšího lékaře, kterých je na trhu 
práce s touto atestací velmi málo. 

„Navyšujeme ambulantní péči v obo-
ru psychiatrie o 50 procent. Nově naše 
lékařky ambulují od úterý do čtvrtka. 
Objednávat se lze v době ordinačních 
hodin na čísle 566 690 204,“ informu-
je ředitel. Více o ambulanci psychia- 
trie na: www.poliklinikazr.cz nebo na 
ústředně polikliniky: 566 690 111.
 -lko-
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Do uzávěrky ŽN svoji odpověď 
nedodaly kluby TOP 09 a ŽĎÁR – 
ŽIVÉ MĚSTO. -lko-  


