
Po letní pauze se radnice vrací k 
dialogu s veřejností na téma Studie 
posouzení dopravy na sídlišti Před-
nádraží a k tématu architektonické 
soutěže Nádražní ulice.

Můžete z každé oblasti sdělit 
vždy jeden, podle vás nejvážnější 
moment, a přichází Váš politický 
klub do diskuze s nějakým opti-
málním řešením?

  

Jak se stalo zvykem v tomto období, 
nemáme o těchto diskuzích a přede-
vším obsahu žádné informace. Posled-
ní zastupitelstvo odmítlo utratit za 
architektonickou soutěž závratných 
450 tisíc korun. Proto nás oživování 
tohoto tématu překvapuje. Podle naše-
ho názoru by stálo za to ušetřit fi nan-
ce za architektonickou soutěž „do šup-
líku“ a věnovat se raději oprávněným 
požadavkům velké skupiny žďárských 
občanů, např. dopravě, opravám chod-
níků a komunikací v sídlištích, úpra-
vě zeleně, bydlení, stavění laviček, 
anebo úpravám nástupních ostrůvků 
MHD. Když už máme potřebu neu-
stále jen diskutovat a malovat vzdušné 
zámky, tak ji věnujme třeba na získá-
ní potřebných názorů většiny občanů 
sídliště. Například, zda chtějí zacho-
vat klidovou zónu, nebo ji zprůjezd-
nit. A doporučujeme provést to citli-
vým způsobem, ne jako ve Smetanově 
ulici. I bez studie je jasné, že celé této 
oblasti by pomohlo propojení Jihlav-
ské na Brněnskou. V tom městu určitě 
pomůžeme. Parkovacích ploch je s ná-
růstem aut jistě všude nedostatek, tady 
je tato potřeba díky nádraží ještě větší. 
Podpoříme jednání s ČD o možnos-
tech rozšíření těchto ploch. Další úpra-
vy jsou omezeny soukromým vlast-
nictvím většiny objektů, ale i tak se dá 
postupně upravovat celá tato oblast. 
Určitě v tom vedení města podpoříme.

  

Místní část města Přednádraží je 
tvořena dvěma problematickými uli-
cemi. Slepé rameno ulice Haškovy 
a ulice Palachova představují místa 
dopravních komplikací. Proto jsme 
se rozhodli nechat celou tuto místní 
část posoudit odborníkem v kontex-
tu s ostatními ulicemi. V této lokalitě 
je velká hustota obyvatel a není jed-
noduché najít volné místo k parková-
ní a průjezdu. Rádi bychom právě s 

občany, kteří zde bydlí, prodiskutovali 
možnosti úprav. Stále hledáme mož-
nosti třeba i jednosměrného propojení 
zmíněných dvou ulic nebo ještě jeden 
výjezd na ulici Jihlavská. Bohužel, pro-
storu a městských pozemků zde není 
dostatek.

Tuto lokalitu nelze posoudit takří-
kajíc od zeleného stolu. Proto prosa-
zujeme řešení a návrhy, které by vzešly 
z architektonické soutěže. Tuto vari-
antu doporučil i městský architekt na 
základě zkušeností z jiných měst. Rádi 
bychom seznámili občany s prvními 
výsledky a návrhy v zářijovém setkání 
s občany, aby byli předem informováni 
o plánovaných úpravách.

  

Žijeme ve městech, jejichž dopravní 
infrastruktura byla povětšinou stavě-
na v době, kdy se na tři rodiny uvažo-
valo v projektech s jedním osobním 
automobilem. Bohužel, také sídliště 
Přednádraží trpí nemocí plynoucí z 
této doby. Studií posouzení dopravy 
se snažíme řešit nejpalčivější doprav-
ní problémy této lokality, jako je málo 
parkovacích míst, špatná průjezdnost 
ulic, umístění odpadových nádob, 
nádob na sběr odpadu a jiné nedo-
statky. 

Architektonická soutěž sama o sobě 
není řešením. Je to však první krok v 
procesu kvalitní přestavby Nádražní 
ulice tak, aby se na jejím závěru zrodi-
lo něco, co Žďárákům bude sloužit bez 
potřeby úprav dlouhá desetiletí a za co 
se před budoucími generacemi nebu-
deme muset stydět. 

  

Sdělit nejvážnější dojem z oblas-
ti „Doprava na sídlišti Přednádraží“ je 
obtížné, neboť z vlastní otázky nevy-
plývá, zda se jedná o MHD (pak proč 
jen Přednádraží?) nebo o silniční 
dopravu obecně. Problematiku MHD 
v celém městě vedení radnice řeší prů-
zkumem, studií a čekáním na vyjád-
ření dopravce, jehož dokonce dotuje 
nemalou částkou 6,5 mil. Kč ročně. 
Dokud nebudou alespoň trochu kon-
krétní závěry z výše uvedených akcí, 
nemá smyslu bez dostatečných pod-
kladů navrhovat za politický klub jaké-
koliv rádoby optimální řešení. Snad 
jen pro dopravce - zvážit na některých 
linkách používání malokapacitních 
autobusů, příklad lze najít v N. Měs-
tě na M., v Jihlavě, i v dalších městech. 

Silniční doprava ve jmenované lokalitě 
se po znovuzprůjezdnění ulice Smeta-
nova vrátila do normálních poměrů. 
Pro architektonickou soutěž na úpravu 
Nádražní ulice platí v podstatě totéž, 
co pro dopravu. Jedná se o úkol, jehož 
řešení je především v rukou odborní-
ků - architektů a jak už máme zkuše-
nosti, ne vždy dochází ke shodě názo-
rů odborníků a laiků z řad občanů, jak 
se stalo např. při barevném řešení exte-
riéru Divadla. 

  

Situaci na sídlišti Přednádraží kom-
plikuje malá kapacita vnitřních obsluž-
ných komunikací a slepý konec ulice 
Palachova (bez možnosti průjezdu na 
ulici Jihlavskou). Obojí je třeba řešit v 
rámci nového dopravního plánu měs-
ta a během rekonstrukcí komunikací 
následně postupně zrealizovat. Nový 
„kruháč“ ulic Chelčického - Jihlavská 
pak jistě usnadní výjezd od nádraží 
a zvýší dopravní bezpečnost tohoto 
křížení. 

 Jsme zastánci architektonické sou-
těže Nádražní ulice v celé její délce. 
Jde o centrální pěší osu města nádraží 
– náměstí, která je různě kombinova-
ná s automobilovou dopravou. Jde o 
nejviditelnější a zároveň nejdůležitěj-
ší městskou ulici. Sjednocující archi-
tektonické řešení je zde zcela namístě. 
Více zeleně, zklidnění dopravy, jed-
nodušší parkování (jednosměrka od 
Ivana k poště?), možnost zásobování, 
dobudování komunikace pro cyklis-
ty – na to vše je třeba myslet a uvést 
do souladu. Kvalitní architektonická 
soutěž, třeba i několik jejích kol, se zde 
určitě vyplatí.

  

Obě oblasti spolu úzce souvise-
jí a týkají se promyšleného přístupu k 
celé lokalitě Přednádraží. Městská část 
vybudovaná v 80. letech trpí nedostat-
ky, především v oblasti dopravy a par-
kování. Komplikace v dopravě způso-
buje také omezený počet vstupů do 
oblasti. 

Ačkoli se o tom ví již dlouhou řadu 
let, řešení se odkládalo. Vedení města 
se touto oblastí začalo zabývat hned po 
volbách v roce 2014 a navázalo úzkou 
spolupráci s DF Jana Pernera Univer-
zity Pardubice. Vznikla studie dopravy 
v území Přednádraží. Za nejzásadnější 
v rámci budoucích kroků, které studie 

doporučuje, považuji podnět ke zlep-
šení průjezdnosti územím, tedy aby 
nebylo slepé a dalo se do něj vstoupit 
např. i z ulice Jihlavská, popř. Brněn-
ská. S tímto krokem může souviset i 
logické zjednosměrnění ulic, které by 
umožnilo podélné parkování. Zároveň 
je nutné řešit dopravu v klidu, tj. zajis-
tit dostatek parkovacích míst. Návrhy 
studie chce město v první fázi dis-
kutovat s občany. Výstupy studie 
budou proto prezentovány občanům 
již 6. září, a to přímo v místě (jídelna 
5. ZŠ), kde lze diskutovat nad kon-
krétními řešeními. 

Druhou částí, která bude na uvede-
ném setkání s občany představena, je 
Architektonická soutěž na Nádraž-
ní ulici. Díky soutěži chceme získat 
důležité poznatky a myšlenky, jak s 
touto ulicí pracovat do budoucna. 
Kvůli špatnému stavu kanalizací nás 
brzy čeká rekonstrukce Nádražní ulice 
od parku u Ivana k poště. Město tedy 
chce být připraveno, aby bylo možné 
navázat rekonstrukcí povrchů. 

Návrhy do soutěže by měly také defi -
novat, jakým způsobem bude řešena 
doprava v rámci Nádražní a samozřej-
mě bude obsahovat i přesah ke studii 
dopravy ve čtvrti Přednádraží. Ulici 
Nádražní vnímáme jako jednu z nej-
významnějších ulic ve městě, spojuje 
nádraží jako pomyslný přístav města s 
jeho srdcem – náměstím. To je důvod, 
proč musíme přistupovat k rekon-
strukci této ulice se vší vážností.

  

Na sídlišti Přednádraží jsem žil do 
svých 30 let a stále tam žijí moji rodi-
če, a tak mám možná lehce informační 
náskok o situaci. Hlavním problémem 
jsou zde samozřejmě vozidla, jejich 
velké množství, úzké ulice a nedosta-
tek parkovacích míst, což kompliku-
je servis komunální techniky nebo 
zásahy záchranných složek. Možným 
řešením je dle mého názoru vytvoření 
několika jednosměrek (např. ul. Pala-
chova, nebo Haškova). Dalším místem 
k samostatnému řešení je křižovatka 
ulic Chelčického a Jihlavské. V sou-
časném stavu, bez bližšího posouzení 
dopravy v této lokalitě, je architekto-
nická soutěž Nádražní pouhým dra-
hým plácnutím do vody! Kde je napří-
klad dva roky radou slibované řešení 
dopravy petentům z Klafaru a sídliště 
„Stalingrad“? 
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Studánky mají bakterii
Poslední rozbor žďárských studánek 

z odběrů vody dne 9. 8. 2016 ukázal, 
že studánky U Křiváku a Klafar ma-
jí bakterie Escherichia coli a nejsou 
tedy momentálně vhodné k pití. Stu-
dánka Salvátorka je v pořádku. -red-


