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(Dokončení ze str. 2)
Když budou Žďáráci více jezdit MHD než auty, 

pomohou snižovat ztrátu, kterou město v případě 
MHD má.

Co zaplatíme nově v MHD: 
Jednotlivé jízdné
Obyčejná jízdenka hotově / elektronická 

peněženka (EP)
nyní: 11/9 Kč; cena od roku 2018: 14/10 Kč
Poloviční jízdné (děti, pes) hotově/EP
nyní: 5/4 Kč; nově: 7/5 Kč
24hodinová jízdenka občanská poloviční
nyní: 35/17 Kč; nově: 40/20 Kč

Předplatní kupóny 
měsíční občanský/zlevněný 
nyní: 240/120Kč; nově: 220/110 Kč
čtvrtletní občanský/zlevněný
nyní: 680/340 Kč; nově: 600/300 Kč.
Končí pololetní kupon, novinkou je roční 

kupón občanský/zlevněný za 1.980/990 Kč.
I nadále platí, že senioři nad 70 let jsou v MHD 

přepravováni zdarma. -lko-

Obyčejné jízdenky...

Město se může pustit 
do přípravy průmyslové 
zóny s názvem Jamská II. 
Odsouhlasili to zastupite-
lé města, zasedající zkraje 
listopadu. 

 Lenka Kopčáková

Za názvem Jamská 2 se skrý-
vá účelové rozšíření trojúhelní-
kového území mezi Jamskou a 
Novoměstskou ulicí průmyslo-
vou zónou. Zastupitelé schválili 
harmonogram a přidělení fi nan-
cí této stavbě ve Střednědobém 
rozpočtovém výhledu města. 

Jak vysvětluje starosta Zdeněk 
Navrátil, město Žďár n. S. se 
současně s původní průmyslo-
vou zónou Jamská 1 dostává ke 
konci možností, a už není kam 
umístit větší výrobu. Plné jsou 
i rozvojové průmyslové plochy 
U Malého lesa, chybí pozemky, 
které by Město mohlo nabíd-
nout drobné výrobě a řemes-
lům.

„Také neznáme strategii stávajícího vlastníka Žďa-
su. V jeho areálu leží plochy, které by mohly být roz-
vojovými pro další fi rmy,“ uvažuje starosta. „Ale v 
tuto chvíli vlastník nepouští do areálu nikoho jiného,“ 
dodává.

Město tedy chystá výstavbu nových rozvojových 
ploch. Tím  podpoří budoucí podnikání a rozšíře-
ní nabídky pracovních míst ve Žďáře.

„S agenturou CzechInvest, která nám pomáhala 
obsazovat naše průmyslové zóny, nyní diskutujeme, 
jak rozvíjet tu další. A chceme být připraveni,“ říká 
starosta.

Agentura totiž Žďár zařadila do svého programu 
rozvoje menších průmyslových zón. „Podle jejich 
prvního hodnocení máme nárok získat dotační pení-
ze. Je to ale vázáno naší rychlostí,“ dodává Navrátil.

Žďár se chopil šance 
Jak v zastupitelstvu vysvětlil, tak výhodná dota-

ce, co je teď (až 75 %), za dva roky již být nemu-
sí. Nejlépe, kdyby Žďár realizaci stavby zahájil již 
v letech 2018 a 2019. Odhadovaná cena přípra-
vy území Jamská 2 představuje sumu 90 miliónů 
korun bez DPH. 

Jak při debatě připomněla vedoucí odboru roz-
voje a územního plánování (RÚP) Irena Škodo-
vá, s rozšířením průmyslové zóny (PZ) počítá i 
Územní plán města. 

„Již v roce 2010 jsme v této lokalitě plánovali výku-
py pozemků a zabývali se technickou studií, abychom 
dokázali odhadnout náklady na budoucí infr astruk-
turu. Jsou tu pozemky v majetku města, i v rukou 
soukromníků,“ konstatuje Škodová. 

Připomíná, že i PZ Jamská 1 byla v 90. letech 
budována s pomocí CzechInvestu, a to ve dvou 
etapách. Stejný postup vedoucí RÚP doporučuje i 
nyní, je však nejvyšší čas začít zajišťovat projekto-
vou dokumentaci. 

Znamená to vyhlásit výběrové řízení na projek-
tanta, aby Město získalo projekty ke stavebnímu 
povolení a k následné realizaci.

„Předpokládáme, že platba projektu by šla v eta-
pách podle toho, jak by byl zpracováván, takže Měs-
to by peníze uvolňovalo postupně,“ popisuje Irena 
Škodová.

Město usiluje o výkupy pozemků, a následně 
budování infrastruktury, zejména v místech, kudy 
by měla procházet budoucí komunikace. Až by sil-
nice propojila ulice Jamská a Novoměstská, mohla 
by podél ní začít růst průmyslová zóna. 

Pod sloupy vysokého napětí
Jak ale starosta Navrátil vysvětluje, území zatěžu-

jí elektrické rozvody. S přeložením vedení vyso-

kého a nízkého napětí sice budou nemalé nákla-
dy, ale půjde to. Navíc lze právě toto fi nancovat z 
dotací.

Problémem však je, že v území musí zůstat vede-
ní velmi vysokého napětí. Jeho přeložka by totiž 
stála víc, jak celá infrastruktura. 

Jak známo, pod elektrickým vedením nelze sta-
vět. Město tedy chtělo nevyužitý pás využít pro 
vybudování odstavného parkoviště pro kamiony. 
„Řidiči musí dodržovat povinnou přestávku mezi jíz-
dami, a parkují nám po městě na plochách, které pro 
ně nejsou vhodné,“ konstatuje starosta. 

Energetici však radnici s jejím nápadem vyvedli 
z omylu. Pod vysokým napětím nelze ani parko-
vat... 

Krok pro budoucnost
Pro další průmyslovou zónu se Město rozho-

duje v okamžiku, kdy míra nezaměstnanosti na 
Žďársku činí kolem 3 %, a je spíš přetlak poptávky 
fi rem po zaměstnancích. 

„Nechceme však propást příležitost až 75% dotace 
na infr astrukturu a řešení naší obtížné situace s elek-
trickou sítí a vodohospodářskými stavbami v oblasti,“ 
vysvětluje místostarosta Josef Klement. 

Radnice si je podle něho vědoma, že nové roz-
vojové území nebude zaplněno ze dne na den. 
„Musíme však uvažovat dopředu, ve střednědobém 
plánu,“ míní Klement.

Jak pro představu dodává starosta Navrátil, roz-
loha průmyslové zóny Jamská 2 je se svými asi 
216 tis. m2 zhruba poloviční oproti stávající prů-
myslové zóně Jamská 1. 

Retence vody bude povinná
Žďárští také po zkušenostech s průmyslovou 

zónou Jamská 1 vědí, že nelze podceňovat srážko-
vé vody. 

Současná průmyslová zóna má hektary pevných 
ploch, do nichž se srážková voda nevsakuje a odté-
ká dešťovou kanalizací rovnou do rybníku Horní. 

A tak v létě 2014 doplatila na přívalové deště uli-
ce Smetanova, lokalita pod hrází Horňáku, dokon-
ce i suterén vzdálené školy na Palachově ulici... 

To bude nyní jinak, a radnice trvá na reten-
ci srážkových vod v nové průmyslové zóně. Jak z 
komunikací, tak z výrobních ploch a parkovišť.  

Blízký rybník s názvem Velký posměch nechá 
město rozšířit o tzv. suchý poldr, takže při průtrži 
se navýšená hladina bude mít kam rozlít, v kont-
rolovaných hranicích. 

 Příští investoři budou mít nově povinnost 
vyplývající z Územního plánu města, zadržovat 
a využívat dešťové vody přímo na území svého 
pozemku.   

Dagmar Zvěřinová zastupitele 
upozornila ze svého  „vodařské-
ho“ hlediska, že vzdálené území 
již bude mít problémy s tlakem 
odvodů kanalizace a vyžádá 
si jiná technologická řešení, a 
možná i dražší.

Montovny již nechtějí
Při diskuzi zastupitelů zazní-

valy různé postřehy k pláno-
vané stavbě. Většina se shodla, 
že je čas investovat právě nyní,  
když příjmy města stoupají, a 
daří se i rozpočtu celé republi-
ky. 

Zastupitelé pokládají za rizi-
kové pustit do nové průmys-
lové zóny montovny. „To by se 
také mohlo stát, že fi rmy si budou 
na jednoduché manuální práce 
dovážet pracovníky odjinud, tře-
ba ze zahraničí...“ zaznívalo. 

Problémem území je však růz-
norodé vlastnictví pozemků. A 
právě v tom vidí zastupitelé apel 
pro své budoucí nástupce. Aby s 

vlastníky pozemků hledali do žďárské průmyslové 
zóny fi rmy s vyšší přidanou hodnotou, které stojí 
o kvalifi kovanou pracovní sílu. To by ve výsledku 
motivovalo i žďárské vysokoškoláky, aby se vraceli 
za prací domů...

Brychta byl vizionář, shodují se
Zastupitelé si připomněli 90. léta, kdy se Žďár 

pustil do stavby své první průmyslové zóny. Proti 
všem, a za obrovské peníze.  Zaznívalo, že tehdej-
ší starosta Jaromír Brychta měl k tomu odvahu, i 
když doba věci vůbec nenahrávala... 

„Radnice tehdy čelila velké kritice, ale dnes se uka-
zuje, že to bylo dobré rozhodnutí,“ konstatuje Vladi-
mír Novotný (ČSSD). 

„V tuto chvíli si člověk uvědomuje, jaký byl Jaromír 
vizionář, jak nad věcmi přemýšlel, a šel i proti prou-
du. Zaslouží si naše poděkování,“ říká Ladislav Bár-
ta (TOP 09), který s Brychtou léta působil na rad-
nici.

„Také si myslím, že bychom mu měli být vděčni,“ 
přidává se  Rudolf Voráček (ČSSD). 

„Já si dokonce pamatuji, jak jsme se asi před 15 lety 
potkali nad diskuzí, proč mít prázdnou průmyslovou 
zónu. A dneska to možná doceňujeme…“ připouští 
šéf radnice Zdeněk Navrátil (Ždár-ŽM).  

BUDOUCÍ průmyslová zóna Jamská II. sousedí s rybníčkem Velký Posměch (1.). Ten se 
dočká suchého poldru pro zadržování srážkových vod. Rybník Horní (2.).

 Zdroj: odbor RÚP Žďár n. S.

S průmyslovou zónou začnou rychle
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