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Starší a hendikepovaní obyvatelé Vysočan nejméně pět let marně volají po 
vybudování nástupních ostrůvků na zastávkách MHD v ul. Vnitřní, Květná a 
hlavně Studentská u polikliniky, kde lidé s berlemi nesnadno vystupují - rov-
nou mezi zaparkovaná auta (téma jsme otevřeli na str. 2).

Co s tím jako zastupitelé města chcete dělat? Jde o nevyřešený dluh 
vašich předchůdců. 

Studentská má prioritu
Co se týče zastávek na Studentské, 

ty se začnou stavět v průběhu tohoto 
roku, projekt je v podstatě připravený.

Méně příznivé podmínky pro nástup 
osob se sníženou pohyblivostí na uli-
ci Květná a Vnitřní, který je skutečně 
dluhem let hodně dávno minulých, 
vnímám. Nicméně prioritou jsou teď 
zastávky na Studentské, kde současný 

stav je nevyhovující nejen z důvodu nastupování. Protože se tato akce rozpoč-
tově pohybuje kolem 7 milionů, což je poměrně vysoká částka, jsou finanční 
zdroje směřovány právě výhradně na tento projekt. Ten má z hlediska zastávek 
naprostou prioritu. Vedle vlastního provozu MHD, které stojí více jak 9 milio-
nů korun ročně, jsou tak zastávky na Studentské dalším krokem k nepřetržité-
mu zkvalitňování služeb pro cestující v MHD a občany města.  

Za mě i zastávky u DPS 
Jako zastupitel města jsem se snažil dostat 

na jednání řešení petic našich občanů. 
Podařilo se to jen u velkého protestu oby-
vatel Smetanovy ulice. Jako nový zastupitel 
od ledna 2020 se o to budu snažit znovu. 

Takto je to totiž vždy. Hodně se mluví o 
otevřenosti, diskuzi, ale v praxi to vypadá 
úplně jinak. Vše je otázka priorit. Pro mě 
to jsou zastávky MHD u sociálních služeb, 

pečovatelských domů nebo u polikliniky. Někdo raději postaví za několik 
miliónů zastávky Na Klafaru. Mrzí mě, že fungující systém MHD se rozbil, 
stojí daleko více, a to především na investicích. Pokud budou tyto peníze 
využity pro důstojné nastupování maminek s kočárky, handicapovaných lidí 
a seniorů, tak nemáme problém tyto investice podpořit.

Komplexní řešení začne na podzim
Pravdou je, že dopravní situace u poli-

kliniky je již dlouhou dobu neúnosná. Při 
řešení rekonstrukce zastávek u poliklini-
ky se čekalo na dokončení projektu nové 
sportovní haly za průmyslovkou včetně její 
obslužné komunikace (projektuje a bude 
stavět kraj). 

Komplexní řešení nových přestupních 
autobusových zastávek na ul. Studentská, 

jejich přesun k Lidlu a rozšíření, bychom chtěli zrealizovat letos na podzim. 
Stavební povolení bylo vydáno nyní v lednu. Cena investice bude cca 7 mili-
onů korun. Co se týče zastávek na Vysočanech, mrzí nás, že se na ně nemys-
lelo již při prováděné rekonstrukci před lety. Současné projekty na moder-
nizaci nám připadají při relativně malém dopravním zatížení ulic Vnitřní a 
Květná zbytečně předimenzované a tím pádem i drahé.

Zaměřme se na dosluhující zastávky
Před třemi lety se koalice pod vedením 

starosty Navrátila a jeho pracovní komi-
se pro MHD pustila do radikálních změn 
systému MHD ve městě, byť po nich nikdo 
nevolal. Hnáni snahou za každou cenu ně-
co změnit, to udělali bez předchozí analýzy, 
bez zjištění potřeb a slabých míst. Výsled-
kem je systém vhodný pro krajská města, 
dražší o 3,5 mil. Kč ročně. Vedle vyšších 

provozních nákladů se proinvestovalo více než 10 milionů Kč do nových 
zastávek na Klafaru a rekonstrukcí některých dalších. 

Nic z toho nepřineslo více platících cestujících ani politické body a tak 
se přeskočilo na jiná témata, především ta, kde se vyskytuje nějaká dotace. 
Bylo by tedy dobré, kdyby se koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS vrátila 
k MHD, kterou rozdělala, ale nedokončila. A kdyby zvýšené náklady na pro-
voz neefektivní MHD investovala do dosluhujících zastávek, tak by kvalita 
cestování a spokojenost s MHD byla větší.

Nechť koná městská policie
Otázka chodníků, s níž je bezpro-

středně spjata problematika nástup-
ních ostrůvků, je dlouholetým ever-
greenem města a jeho vedení a 
samozřejmě i jedním z jeho dluhů. 
Je to zřejmě různý pohled (a ne vždy 
asi správný) zodpovědných komisí a 
odborů na prioritu potřeb obyvatel. 

Seniory budeme těžko přesvědčo-
vat například o nutnosti nadále budovat hustou síť cyklostezek tak, aby 
město bylo „in“ a „cool“, a tím o nedostatku peněz a odsunování projek-
tů na neméně potřebné úpravy zastávek MHD. Že to město umí, svědčí 
provedení nových zastávek Libická, pak snad jediným důvodem pro řeše-
ní současné nepříjemné situace je kombinace neexistence připravených 
stavebních úprav a nedostatku peněz v příslušné kapitole městského roz-
počtu. 

A co se týká zastávky Studentská a na ní parkujících aut, nechť přede-
vším urychleně koná městská policie, neboť se jedná o hrubé překročení 
Zákona 361/2000 Sb., §27, odstavec f ).

Požadavek je oprávněný
Vnímám oprávněný požadavek star-

ších občanů na nástupní ostrůvky měst-
ské dopravy pro hůře se pohybující 
občany opravdu jako dluh, který je tře-
ba rychle splatit. Chápu i jejich rozhoř-
čení, několikrát jsem sama pomáhala při 
nástupu a výstupu a vím, že je to někde 
složité. 

Zastávky v obou směrech na ulici Stu-
dentská budou realizovány samozřejmě i s nástupními ostrůvky ještě letos, 
budou sice posunuty směrem k prodejně LIDL, ale vyřeší se kompletně. 
Bohužel u polikliniky není dostatek místa pro realizaci moderních přestup-
ních zastávek. Věřím, že i tak budou občané spokojeni. Vnímám i problémy 
na dalších zastávkách a budeme je postupně zařazovat do rozpočtu a realizo-
vat jejich opravu nebo novou výstavbu, protože ještě stále jsou zastávky, kte-
ré chybí úplně. Například na ulici Brněnská a Dolní. Na některé požadované 
zastávky jsou již rozpracovány studie, je potřeba zpracovat kompletní prová-
děcí dokumentaci a postupně zastávky stavět.

Důstojné podmínky pro mobilitu 
V roce 2016 jsem nebyl zastupite-

lem města, o petici jsem se dozvěděl 
až nyní z položeného dotazu. Jsem za 
to velmi rád, protože si velmi vážím 
všech seniorů. O to více těch, kteří se 
v minulosti aktivně podíleli na budo-
vání našeho města, mnozí dokon-
ce povinně a bez adekvátní odměny. 
Problém se jistě netýká jen seniorů z 

Vysočan, ale i maminek s malými dětmi a jiných osob s omezenou mobili-
tou. 

Jako zastupitel strany, která není zastoupena v radě, mohu prověřit součas-
ný stav a následně apelovat na vedení města, aby se situace pohnula kupředu 
a aby naše město dokázalo zajistit důstojné podmínky nejen pro mobilitu 
našich starších občanů. 

Způsob umístění byl hloupý
Řešení zastávek městské hromadné 

dopravy, jakožto dopravy samotné je v 
našem městě velkým tématem. Toto bylo 
v minulosti dosti zanedbáno a nelze před-
pokládat, že mávnutím kouzelného prout-
ku se vše změní. Samozřejmě se ozvou 
hlasy, že je to chyba a nedůslednost stáva-
jící rady a vedení města. 

V rámci města je několik desítek zastá-
vek MHD a je opravdu nutnost je postupně rekonstruovat a také se tak 
činí. Aktuální umístění zastávek MHD u polikliniky ve smyslu zabráním 
parkovacích míst v tomto sídlišti bylo nedůstojným a hloupým řešením. 
Již je zpracován projekt na nové moderní a komfortní zastávky. Tím se 
uvolní parkoviště opět pro auta. Rozhodně nebudu sám, kdo z vedení 
města navrhne, aby se tyto zastávky realizovaly co možná nejdříve, a to 
ještě letos. -lko-

Na podzim začnou zastávkami Studentská
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