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Novinkou je “mimořádný...“
(Dokončení ze str. 1)

Mapa Plánu zimní údržby měs-
ta již visí na žďárském webu a ulice 
jsou tradičně dle pořadí důležitos-
ti vyznačeny červenou, modrou a 
zelenou barvou, které určují stupeň 
přednosti úklidu a čas, v jakém musí 
být ošetřeny. 

„Na základě podnětů občanů a po 
zkušenostech jsou v nové mapě některé 
úseky zařazeny z dvojky do jedničky, a 
z trojky do dvojky. Příkladem přeřaze-
ní do jedničky je Palachova ulice,“ uvá-
dí místostarostka.

V této ulici je nové parkoviště a 
jiné dopravní značení kvůli sjízd-
nosti. Dříve totiž nešlo Palacho-
vu ulici kvůli zaparkovaným vozům 
téměř prohrnout. A takových ulic je 
v PZÚM víc. 

Pokud budou chtít lidé vědět, jak 
v konkrétní ulici probíhá údržba, 
mohou se zeptat na odboru OKS. 

„My máme s dodavatelem GPS systé-
my, takže přesně víme, kde se zrovna 
jednotlivá vozidla údržby pohybují,“ 
uvádí Řezníčková a dodává, že infor-
maci lze dohledat i zpětně.

Když nyní dojde k mimořádnému 
zimnímu stavu, kdy nebude možné 
přiměřenou sjízdnost a schůdnost 
místních komunikací zabezpečit, 
bude tato situace vyhlášena míst-
ním rozhlasem. „Lidé budou upozor-
něni, že je mimořádný spad srážek či 
mimořádná ledovka, aby byli opatrní a 
pokud nemusí, aby nevycházeli. Stejně 
tak bude mimořádný stav i odvolán,“ 
dodává místostarostka. 

Nadcházející zimní údržbu města 
bude jako doposud provádět stávající 
firma Stako Josef Pitka a nasmlouva-
ní pomocníci. Mezitím radnice pilu-
je podmínky nové výběrové soutěže 
na nového dodavatele služby, který 
by mohl být znám do léta 2020. -lko-

Dotační podporu ve výši 95 % 
uznatelných nákladů má přislí-
benou město Žďár nad Sázavou 
na realizaci dopravní telematiky. 
Pomoc z ministerského Integro-
vaného regionálního operačního 
programu (IROP) míří na zlep-
šení infrastruktury a bezpečnosti 
udržitelných forem dopravy. 

O dotaci měl Žďár požádáno od 
roku 2018, kdy se přidal k výzvě 

MAS Havlíčkův kraj. Předmětem 
realizace projektu je řešení kom-
plexního a funkčního systému 
dopravní telematiky pro preferenci 
veřejné dopravy ve Žďáře. 

Pod dopravní telematiku spada-
jí navigace, systémy řízení dopra-
vy, systémy poskytování aktuál-
ních informací uživatelům veřejné 
dopravy i dopravcům a účastní-
kům provozu. Pro zjištění polohy 

Chystají dopravní telematiku pro Žďár
přístroje nebo vozidla slouží hlav-
ně technologie GPS.

Tímto pokrokovým způsobem 
bude ve Žďáře řešen přechod pro 
chodce na ul. Bezručova, křižo-
vatka Dolní-Wonkova, křižovatka 
Dolní – Žižkova, dva přechody na 
nám. Republiky a křižovatka ulic 
Horní a Smetanova.

„Cílem je zlepšení průjezdnos-
ti MHD Žďárem. Budou vyměněny 
všechny světelné křižovatky, MHD 
bude mít průjezd na zelenou vlnu. 
Signalizaci bude možné změnit i k 
urychlení průjezdu vozidel IZS při 

nehodě,“ uvádí místostarostka Lud-
mila Řezníčková příklad.

Jak dodává, město již stačilo 
vysoutěžit zhotovení telematiky 
všech šesti jmenovaných staveb-
ních objektů za celkem 14 mil. Kč. 
Dotace činí 95 % z uznatelných 
nákladů. Asi 10 mil. Kč jsou způ-
sobilé výdaje a Žďár obdrží dota-
ci 9,5 mil. Kč, zbylých 4,5 mil. Kč 
doplatí samo město. Rozdílnou 
částkou jsou nezpůsobilé výdaje, 
např. technický a autorský dozor. 
Realizace bude naplněna v roce 
2020. -lko-

Vyhlášení architektonické soutěže na řešení lokali-
ty ul. Neumannova s názvem Potenciál města Žďáru 
n. S. mělo dle očekávání vzít na vědomí zastupitel-
stvo města (ZM), které zasedalo ve čtvrtek 31. 10. 

Na zastupitelích bylo i schválit zdroje financová-
ní na krytí nákladů spojených s realizací soutěže ve 
výši 800 tis. Kč v rozpočtu pro rok 2020.

S ohledem na souběh ZM s tiskem ŽN zatím 
neznáme výsledky jednání. Se záměrem města ale 
novináře pár dní předtím seznámili zástupci radni-
ce. 

Jak je patrné, jde o širokou zónu zasahující do cen-
tra města. Začíná u Vesny a končí na parkovišti před 
Českou pojišťovnou. Zahrnuje území před poliklini-
kou, prostor za obchodními domy směrem do síd-
liště U průmyslové školy a končí v ul. Bří Čapků. 

Jak informuje starosta Martin Mrkos, území má 
řadu ploch, které dnes již nepřinášejí soudobá řeše-
ní. Třeba parkoviště a velmi neutěšené prostory za 
obchodními domy.

Také v sídlišti U Průmyslové školy ze 60. a 70. let 
je řada míst tzv. morálně zastaralých.  

„Složitá je v lokalitě doprava pěších, cyklistů i aut, 
která již dnes není z bezpečnostního hlediska ideální. 
Také od zeleně v centru města i rezidenčních čtvrtí dnes 
očekáváme více,“ poukazuje starosta. 

V první etapě chce město řešit chodník s květiná-
či podél silnice I. třídy ve východní části náměstí 
Republiky, podchod do atria a prostor za obchodní-
mi domy. 

Loni zastupitelé města schválili Strategii Centrum, 
která definuje lokality s architektonickým poten-
ciálem. Právě jednou z nich je toto rozsáhlé území 
kolem ulice Neumannova.

Cílem architektonické soutěže, kterou město vzá-
pětí vyhlásí, je návrh řešení s vypovídajícím názvem 
Potenciál města. 

„Jde o otevřenou soutěž. Kdokoliv splňuje kvalifikač-
ní a autorizační podmínky, může se přihlásit,“ říká sta-

rosta. Soutěž bude dvoufázová. Z prvního kola vze-
jde pět nejlepších návrhů, které postoupí dále. 

Z hlediska předmětu řešení jde o kombinující sou-
těž návrhu urbanistického, architektonického a kra-
jinářského. Urbanistický a architektonický proto, že 
jde o rozsáhlé území s  bydlením, dopravou i odpo-
činkovými plochami, krajinářský kvůli velkému 
množství zeleně v území.

Celková cena soutěže o návrh je 800 tisíc Kč, 
skládá se z cen pro pět nejlepších návrhů a odměn 
porotcům. „Vítěz obdrží 200 tis. Kč, druhý v pořadí 

150 tis. Kč, třetí 100 tis. Kč a 4. a 5. místo získá po 50 
tisících korun. Částky vychází z tabulek České komory 
architektů,“ vysvětluje starosta Mrkos. 

Komisi se podařilo obsadit známými a prestižními 
jmény odborníků z VUT, z oblasti krajinářské archi-
tektury, Komory architektů  (Michal Kohout, Zde-
něk Sentler, Petr Lešek a David Mikulášek). V komi-
si zasedne i městský architekt a vedení města.

„Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení celého 
území o rozloze asi 12 hektarů. K vyhodnocení prvního 
kola soutěže by mělo dojít v lednu 2020. Vítězné návr-
hy by se měly představit veřejnosti do června 2020,“ 
plánuje starosta. 

 Město počítá s tím, že kvůli rozsáhlosti území 
bude realizace vítězného návrhu probíhat etapovitě, 
možná i v desítkách let. Akce začne revitalizací úze-
mí kolem silnice I. tř. na nám. Republiky, pracovně 
zvaného oblast magistrály. Ve druhé etapě dojde na 
území atria, tedy podchodu a ploch za obchodními 
domy. 

Zbývající části budou na pořadu ve střednědobém 
či dlouhodobém horizontu. Realizace totiž budou o 
desítkách miliónů korun.

Architektonická soutěž také definuje objem finan-
cí.

„Podmínky soutěže jsou nastaveny tak, aby návrhy 
vycházely z uměřenosti a realizovatelnosti. Je defino-
váno na 12 stěžejních bodů zadání, aby se architekti 
pohybovali v ideových mantinelech v souladu s územ-
ním plánem a finanční dostupností,“ přibližuje staros-
ta Mrkos.

Na dotaz ŽN, zda město využije i ty nejlepší nápa-
dy z ostatních návrhů, starosta Mrkos odpovídá, že 
ne a radnice bude respektovat čistě vítězný návrh. 
„Zkombinování více návrhů by znamenalo porušení 
autorských práv a ani by nebylo zárukou získání toho 
nejlepšího řešení. Návrh vítěze se bude dál rozpracová-
vat do projektů a jednotlivých etap,“ říká Mrkos.  -lko-

Soutěž architektů bude hledat optimum

OrIeNTaČNí mapka s vyznačením území budou-
cí revitalizace.  Zdroj: MěÚ Žďár n. S.
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