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Reakce spolku Budoucnost z.s.
na články Anketa politiků - „Vodojem – sídliště s jediným příjezdem a „Žďár volá po koncepci dopravy“ z června 2016.
Po kumulaci několika silničních sta-

veb ve Žďáru se pozornost zastupite-
lů upnula k hledání vhodného řešení 
dopravní obslužnosti sídliště Vodojem. 
O co vlastně jde? Oblast s pouze jedi-
nou příjezdovou cestu, což dle jejich 
názoru může představovat určitá rizi-
ka. V souvislosti s tím se objevují dva 
hlavní důvody, proč je prý stávající 
řešení nevyhovující. 

Nedomyšlené (ne)zvýšení 
komfortu obyvatel?

Prvním důvodem je, že vytvoření 
druhé příjezdové cesty by přispělo ke 
zvýšení komfortu stávajících obyvatel 
z hlediska  dopravní obslužnosti. Nut-
no však podotknout, že za celých 40 
let existence sídliště s tímto nebyl pro-
blém a je otázkou, zda místní občané 
stavbu další přístupové cesty preferují.

V případě dalšího příjezdu by totiž 
došlo k nárůstu dopravy o dopravu 
tranzitní – oblast by se stala zkrátka 
průjezdní. Došlo by ke zvýšení hluku, 
škodlivin v ovzduší a samozřejmě i ke 
snížení bezpečnosti obyvatel. Velké 
množství obyvatel přitom představují 
právě rodiny s dětmi anebo stárnoucí 
spoluobčané, kteří sídliště vybudova-
li a nezaslouží si tedy, aby jejich mís-
to k životu bylo pokaženo plýtváním 
prostředků na projekty, které nejsou 
potřebné. Oblast Vodojemu je při-
tom dlouhodobě hodnocena jako jed-
na z nejoblíbenějších lokalit pro život, 
komorností, klidem a vyšší mírou bez-
pečí, které zajišťuje. Lze tedy pouze 
konstatovat, že mírné zvýšení dopravní 

obslužnosti by bylo naopak vyměně-
no za výrazné horší životní podmínky. 
Snaha vedení města o zlepšení situace 
je cenná, ale zároveň se domníváme, 
že z výše uvedených důvodů je dostav-
ba další přístupové cesty nežádoucí. 

Srovnatelným příkladem je součas-
ná praxe sídliště Klafar. Po vybudování 
nového mostu se stalo tranzitním síd-
lištěm, kterým projíždí, podle měře-
ní MÚ, v průměru 40 tis. aut měsíč-
ně. A zde bydlící občané si již na tuto 
skutečnost stěžují. Je samozřejmě 
žádoucí infrastrukturu v našem městě 
nadále zlepšovat, ale zastupitelům by 
bezesporu mělo jít primárně o kvalit-
ní životní prostředí lidí v jednotlivých 
čtvrtích města jako jednu z nejvyšších 
hodnot Žďáru. Spolek Budoucnost se 
však obává, že navrhovaný postup něk-
terých zastupitelů nehájí zájmy obča-
nů, neřeší klíčové problémy a došlo by 
jen k plýtvání prostředků.

Sporná bezpečnost, která je 
již zajištěna...

Druhým možným problémem s pou-
ze jedinou přístupovou cestou může 
být bezpečnostní riziko, neboť napří-
klad v případě požáru (či jiných mimo-
řádných událostí) může dojít k hor-
ší obslužnosti vozidly integrovaného 
záchranného systému (záchranná služ-
ba, hasiči, police). Tento, na první 
pohled racionální argument, je však 
rovněž nerelevantní. Sídliště totiž ve 
skutečnosti druhou přístupovou ces-
tu má. To, že je aktuální řešení dosta-
tečné a vyhovující ukázala např. opra-

va ulice Novoměstská, kdy se chodník 
po hrázi rybníka osvědčil jako dočasná 
i když „neofi ciální náhradní trasa“ pří-
jezdu do Vodojemu a po zkvalitnění 
by postačila budoucím požadavkům i 
bezpečnostnímu hledisku.

Z tohoto důvodu je tedy zbytečné 
stavět další příjezd a bylo by vhodné 
případně fi nanční prostředky věnovat 
do dlouhodobějších koncepcí, jako 
např. dostavba obchvatu, který se plá-
nuje již desítky let.

Ke koncepci dopravy
Spolek Budoucnost z.s. se domnívá, 

že koncepci dopravy pro Žďár není tře-
ba hledat. Má dobrou koncepci dopra-
vy spočívající ve vybudování obchva-
tu, který je v územním plánu města již 
roky, bohužel však zatím nebyl reali-
zován. Koncepci dopravy dle schvále-
ného Územního plánu nelze nahradit 
ničím levnějším ani lepším, protože 
kolem trasy obchvatu je dnes rozmís-
těna většina dopravních cílů. Není 
tedy nutné koncepci vymýšlet, ale rea-
lizovat přípravy celého obchvatu, pro-
tože obchvat může řešit jak tranzitní, 
tak regionální i místní dopravu a to 
dlouhodobě.

Je s podivem, jak je možné, že ačko-
li byl Žďár usnesením vlády ze dne 
19. září 2007 č.1064 zařazen minis-
terstvem dopravy s průjezdem 16 tisíc 
aut denně mezi 90 městy s nárokem 
na obchvat, k řádné přípravě celého 
obchvatu stále nedošlo. Zejména klí-
čové části obchvatu Jihlavská-Brod-
ská-výpadovka na Škrdlovice. Přitom 

v současné situaci by se dnes, v sou-
vislosti s přílivem peněz do veřejných 
rozpočtů z EU, fi nanční prostředky 
pravděpodobně našly. Proto apelujeme 
na občany, aby společně se spolkem 
Budoucnost z.s. působili na zastupite-
le k co nejrychlejší přípravě realizace 
celého obchvatu města. Chceme snad 
mnoho tím, aby zastupitelé konečně 
přistoupili k realizaci více jak 13 let 
schválené koncepce UP a tím naplnili 
smysl své veřejné funkce?

Je pravděpodobné, že k odsouvá-
ní přípravy obchvatu přispěl liknavý a 
rezignovaný přístup tehdejšího zastu-
pitelstva. Otázkou tedy zůstává, jestli 
se současné vedení města poučí z chyb 
svých předchůdců, kteří na realizaci 
obchvatu v podstatě rezignovali, anebo 
jestli půjdou v jejich šlépějích. Občané 
rozhodně chtějí investovat do budouc-
nosti - nejen své, ale  především do 
kvalitního zázemí pro život našich 
potomků či rodičů. Stavba obchvatu 
tento požadavek zcela jistě splňuje.

Spolek Budoucnost z. s. je občan-
ská iniciativa jejímž cílem je ochrana 
životního prostředí v našem městě a 
od svého založení je aktivním opo-
nentem města při tvorbě územního 
plánu a dopravních řešení. Již několik 
let vyzývá vedení města, aby se zabý-
valo prioritně prosazením vybudování 
obchvatu města a nikoliv budováním 
městského okruhu a změny v dopravě 
byly řešeny na základě zpracovaného 
generelu dopravy. 

htt p://www.budoucnost.nazory.cz
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Ovládejte svůj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...

Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

www.lomax-zdarnadsazavou.cz
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Vzorkovna Jihlava:
Žižkova 15, 586 01 Jihlava
mobil: 776 778 257, 608 878 882

Vzorkovna Ž ár n. Sázavou:
Novom stská 7
591 01  Ž ár n. Sázavou
mobil: 776 778 295, 608 878 882
e-mail: mazel@lomax.cz

Kolem barokního mostu se 
sochami v Klášteře již můžeme 
procházet bezpečně. Od léta sto-
jí z obou jeho stran lávky pro 
pěší. 

 Lenka Kopčáková

Lávky společně se zatravněným   
parkovištěm na straně od Táferny a 
upravené přilehlé plochy vybudo-
vala meziříčská firma Gremis dle 
projektu ateliéru PK Ossendorf 
z Brna. Stavba v objemu 11,4 mil. 
Kč proběhla v režii města. 

Lidé z části za Táfernou se již  bez 
přecházení či riskování  dostanou  
na parkoviště. 

Přes silnici na stranu k zámecké 
škole, muzeu i  památce UNESCO  
vede osvětlený přechod pro chod-
ce, po kterém lidé dlouho volali. 
Na parkovišti jsou vyznačená mís-
ta pro vozíčkáře.

Ještě zbývá upravit zatím provi-
zorně zhutněný chodník v délce 15 
metrů ke stanovišti autobusů.  Ten 
je nyní dočasně uzpůsoben bez-
pečnému pohybu školáků a turistů.

„Snažíme se  do krajského projektu 
Bezpečná silnice zapojit i delší záliv 
pro autobusy. Nyní je tu prostor pro 
dva zaparkované autobusy, chceme 
jej zvětšit na tři,“ informuje mís-
tostarosta Josef Klement.

Dle slov starosty Zdeňka Navrá-

tila město čeká na šanci, zda ny-
ní v červenci Státní fond dopravní 
infrastruktury vyhlásí druhé kolo 
na Bezpečné silnice 1. tříd. V tom 
případě Žďár zažádá o dotaci. 

„Teoreticky bychom mohli získat až  
85% dotaci, což jsou 2 mil. Kč. Cel-
kový náklad stavby činí 2,5 mil. Kč. 
A to je dobrým důvodem, proč vyčká-
váme,“ říká Navrátil. 

Zejména staří lidé ještě volají po 
parkovišti přímo u zelenohorského 
kostela, kam již nevyjdou.

Starosta říká, že radnice se snaží 
nalézt dočasné parkování autobusů 
v prostoru městské  obřadní síně 
na hřbitově. 

Zelené hoře však chybí i infor-
mační zázemí a hlavně WC. Ale 
památkáři  v areálu kostela zapsa-
ného v UNESCO nedovolí  posta-
vit žádný objekt. 

„Osobně jsem tento podnět posí-
lal na Ministerstvo kultury ČR, kde 
je program pro památky UNES-
CO. Tento program se však týká jen 
vnitřního areálu památky, což nás 
diskvalifikuje,“ oznamuje místosta-
rosta Josef Klement. 

Jak dodává, farnost hledá mož-
nosti za branami areálu. 

Zpracovala projekt zázemí pro 
kastelána a WC, ale ten se zadrhl 
na posudcích krajinářů a půdního 
fondu. 

Kolem barokního mostu 
už chodíme  bezpečně


