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Radnice fi nišuje s přípravou roz-
počtu města Žďáru nad Sázavou 
na rok 2018. Postupně  vypilovaný 
návrh, poskládaný z požadavků jed-
notlivých složek města v intencích 
možných fi nancí, opakovaně projed-
nala rada města. Finální verzi budou 
diskutovat a schvalovat zastupitelé 
města při svém „rozpočtovém“ zase-
dání 14. prosince od 16 hodin v sále 
MěÚ. 

Naše otázka zní:
Nejzásadnější investice ve pro-

spěch žďárských občanů, která by 
dle vašeho klubu neměla chybět v 
rozpočtu města na rok 2018. Jak 
dalece je reálná?

Minimální závazek investic
je nutný

Potřebná investice nemusí být nut-
ně ta největší. Čas běží. Potřebuje-
me opravy a rekonstrukce chodníků 
a silnic. To, co občané využívají kaž-
dý den, musí být základem každého 
rozpočtu. 

Navrhujeme znovu obnovit mini-
mální závazek investic do této infra-
struktury. Dříve to bylo 30 miliónů. 
Vývoj ekonomiky by nám jistě dovo-
lil stanovit i limit vyšší. Město potře-
buje modernizaci sídlišť, zejmé-
na obnovu chodníků a silnic, které 
jsou v některých částech v dezolát-
ním stavu. Spojit vše s rozšířením 
parkovacích míst a obnovou zele-
ně. Mnohdy přerostlé stromy stíní a 
mohou být i nebezpečné. 

Není třeba vše udělat v jednom 
roce, ale minimální závazek je nut-
ností. Není správné v době eko-
nomického růstu snižovat částku 
na výkup pozemků. I to je velmi 
důležité pro přípravu např. obchva-
tu města. Celkově není dobré v této 
době snižovat poměr investic na cel-
kovém rozpočtu.

Investice do infrastruktury

Pro rok 2018 náš klub považuje za 
zásadní investice do infrastruktury 
pro bydlení. A to především v podo-
bě další etapy rekonstrukce sídliš-
tě Vodojem, rekonstrukce Vysočan 
(V Lískách, Na Úvoze) a pokračo-
vání výstavby na Klafaru. Paralelně 
s tím rozpočtujeme prostředky do 
revitalizace dětských hřišť, úpravy 
veřejných prostranství ve Stržano-

vě a dalších místních částech. Zkrát-
ka nepřijde ani sport, investicí bude 
nové zázemí pro fotbal a tenis.

 Jinak z dlouhodobého hlediska by 
město dle mého názoru mělo uvažo-
vat o investicích do vlastní byto-
vé výstavby a technických služeb, 
jejichž zrušení považuji za strate-
gickou chybu. Ještě poznámka. Kdo 
by čekal, že zde má být zmínka o 
obchvatu města, tak bych jen dopl-
nil, že toto nikdy nebude investi-
ce města, ale státu, prostřednictvím 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 

Nicméně díky aktivitě vedení 
města se daří ve spolupráci s ŘSD 
postupně pokračovat v úspěšné pří-
pravě této rozsáhlé investice. Další 
větev obchvatu mezi ulicemi Brněn-
ská a Jihlavská by tak mohla začít 
sloužit do konce roku 2020.

Infrastruktura Vodojemu
a kanalizace Vysočan

Investičních potřeb a požadavků, 
soustředěných v dokumentu „Strate-
gie rozvoje města“, je celá řada. Klub 
zastupitelů za KDU-ČSL vždy klade 
důraz na stanovení investičních pri-
orit pro daný rozpočtový rok, a stej-
né to bude i pro rok 2018. Finanční 
kondice města je dobrá, přestože je 
o 250 miliónů nižší oproti investič-
ním možnostem, uplatněným v pře-
dešlém volebním období. To je také 
důvod k hospodárnému nakládání s 
veřejnými fi nancemi. 

Větší investice vyžadují plynulé 
plánování a nepřetržitou návaznost 
při realizaci jednotlivých etap. V plá-
nu je tedy pokračovat v rekonstruk-
ci infrastruktury na Vodojemu a 
dokončit rekonstrukci kanalizace na 
Vysočanech. Samozřejmě při zajiš-
tění všech potřeb na správu města a 
jeho příspěvkových organizací, s při-
hlédnutím ke kulturnímu a sportov-
nímu rozvoji města. 

Bezpečné komunikace
a lepší hřiště

Investicí, které jsou pro náš klub 
prioritou, je celá řada.  Nejdůležitější 
je to, co si přejí občané, a ti dali jas-
nou odpověď – zvýšit bezpečnost na 
některých problémových komuni-
kacích, a konečně zkulturnit dětská 
hřiště napříč celým Žďárem. Chce-
me také podporovat investice do 
nových lokalit pro bydlení, rozšíření 
průmyslové zóny, rekonstrukci záze-
mí pro fotbalisty a tenisty. 

Pro sport děláme hodně i v rám-
ci krajského zastupitelstva, a bude-
me pokračovat v našem úsilí realizo-
vat vybudování nové tělocvičny pro 
Gymnázium a VOŠ a SPŠ. Chceme 
také, aby se město více staralo o svo-
ji zeleň a ekologii nejen ve Žďáře, ale 
i v jeho místních částech.

Zrychlit rekonstrukce ulic

Domníváme se, že ve strategickém 
plánu města je dostatek naplánova-
ných, nebo alespoň předpokláda-
ných akcí. Podle našeho názoru jsou 
současně ve prospěch žďárských 
občanů velice důležité dvě investice, 
obě už dlouho slibované. 

První z nich je zahájení výstav-
by propojky mezi kruhovým objez-
dem u výjezdu do průmyslové zóny 
na ulici Jihlavskou, která by značně 
ulehčila dopravě na kruhovém objez-
du u Enpeky. Další investicí by mělo 
být pokračování revitalizace sídliště 
Pod vodojemem, ale ve větším obje-
mu než dosud. Letošní rekonstrukce 

dvou ulic (jedněch z nejkratších), v 
celkové délce cca 300 m za tři měsí-
ce, je hodně málo, zbývá jich ještě 
jedenáct, a jsou mnohonásobně del-
ší. S tímto tempem se valná většina 
občanů sídliště ani dokončení rekon-
strukce nedožije.

Zařazené investice jsou 
důležité, či nezbytné 

Všechny investiční akce, které 
budou zařazeny do rozpočtu pro 
příští rok, jsou pro Žďár důležité, či 
zcela nezbytné. Financování výstav-
by technické infrastruktury pro dvě 
nové ulice na Klafaru je pro další 
individuální výstavbu zásadní. 

Stejně tak důležité je pokračování 
v rekonstrukci Vodojemu, či rekon-
strukce sítí a povrchů v ulicích Na 
Úvoze a V Lískách na Vysočanech. V 
rámci revitalizace sportovišť je zahá-
jení přestavby zázemí fotbalového 
stadionu a tenisových kurtů absolut-
ní nutností. Doufejme, že se poda-
ří i znovuzrození atletického hřiš-
tě u 4. základní školy. Je připravena 
výstavba cyklostezek  na Jamské a do 
Stržanova. Zásadní pro ZUŠ bude 
pořízení kvalitního koncertního kří-
dla. 

Bohužel, fi nanční možnosti měs-
ta jsou značně omezené. Čekají nás 
další zásadní investice: vybudování 
průmyslové zóny Jamská II, rekon-
strukce a rozšíření čističky odpad-
ních vod, nové komunikace Brněn-
ská-Jamská, Brněnská-Jihlavská a 
další.  

Vyšší kvalitu
 veřejných služeb

Investice jsou pro město rozhod-
ně důležité, a je mi líto, že jich je 
rozhodně méně, než v minulosti. V 
současnosti má každý z nás priority 
někde jinde. Osobně však za velmi 
zásadní investici ve prospěch žďár-
ských občanů považuji zvýšení kva-
lity poskytovaných veřejných služeb 
města Žďár. Z mnoha stran slyším 
připomínky a stížnosti na sociální 
služby, které se vedením zlehčují a 
bagatelizují. Omezení provozní doby 
pohotovosti ve městě také nepo-
važuji za šťastné. Celkově se domní-
vám, že kvalitní sociální služby, zdra-
votnictví, školství, bezpečnost apod. 
je to, co dává lidem/občanům města 
jistotu a dělá „dobré město“.  -lko-
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OPRA VÁM povrchů ulic mnohdy předchází i modernizace podzemních sítí. Jako 
např. letos na jaře v ulici Strojírenská.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková


