
STRANA 3 Inzerce / Aktuality ŽN - ZÁŘÍ 2021

Žďár čeká v budoucnu
jednosměrková revoluce

Návrh Generelu dopravy (GD) 
města Žďáru nad Sázavou už je na 
světě. Přípravě rozsáhlého strategic-
kého dokumentu předcházely roky 
mravenčí práce.

GD je nadčasovým dokumentem. 
Až jej schválí zastupitelstvo, bude 
závazný bez ohledu na to, kdo sedí na 
radnici. 

Dle starosty Martina Mrkose (Žďár-
ŽM) GD vychází ve svých doporuče-
ních z tvrdé statistiky. Je postaven na 
datech, měření, analýzách a matema-
tickém modelování, z něhož doprav-
ní inženýři vygenerovali různá dopo-
ručení.

V rámci přípravy GD probíhalo sčí-
tání všech druhů dopravy ve městě, 
včetně dopravy v klidu (parkování) 
a pohybu cyklistů a chodců. Např. 
cyklisté se na žďárské dopravě podílí 
jenom 5 %, pěší 23 % a zbylých 72 % 
se dělí mezi automobilovou a MHD 
dopravu, přičemž ta automobilová 
převládá.

Nyní se radnice bude jednotlivými 
oblastmi dopravy v návrhu zaobírat. 
Návrh GD předurčuje, jak by moh-
la být v příštích letech a desetiletích 
řešena doprava ve všech svých aspek-
tech. První balík opatření se bude 
týkat obytných oblastí, kde je zóna 
s maximální povolenou rychlostí 30 
km/hod. Řešení bude levné pomocí 
umístění značek. 

„Zároveň nás v této souvislosti čeká 
jednosměrková revoluce, kdy se řada 
ulic zjednosměrní a zapracuje se systém 

opatření, kdy řidič musí počítat s před-
ností zprava,“ uvádí starosta. Opatře-
ní se uplatní zejména v rezidenčních 
oblastech, jako je širší centrum měs-
ta (od náměstí po Strojírenskou uli-
ci), na Přednádraží, v Okružní ulici a 
hlavních ulicích Vysočan. 

Druhým balíkem opatření bude dle 
starosty rozšíření obytných zón coby 
oblastí s povolenou rychlostí do 20 
km /hod. Sem patří klidné rezidenční 
oblasti, jako jsou sídlištní vnitrobloky 
na Stalingradě, Vysočanech, Klafaru 
či Vodojemu.

Ale i v zónách „30“ budou muset 
zůstat tzv. sběrné komunikace pro 
dopravu. Město bude o zavádění 
všech opatření v předstihu informo-
vat. 

Pěší zóna na Nádražní ulici by 
dle návrhu GD neměla zůstat jedi-
nou s předností chodců. Novinkou 
budou i tzv. školní ulice (jejich části 
u ZŠ Švermova a Palachova), a dále 
pěší zóna v okolí kostela sv. Prokopa. 
Doladěna budou pravidla pro vozy 
hůře pohyblivých lidí. 

Změny ale nečekejme tak rychle. 
„Vše musí mít přirozený vývoj a měs-
to chce poskytnout veřejnosti dostatek 
informací a možnost se vyjádřit,“ uza-
vírá starosta Mrkos. -lko- 

Pěší zóny budou nově
v okolí kostela sv. Prokopa

i v tzv. školních ulicích

budova polikliniky 
 Studentská 4  
Žďár nad Sázavou  
 
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz 

WWW.OPTIKLATAL.CZ

ODBORNÁ APLIKACE 

KONTAKTNÍCH ČOČEK

VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ OČNÍ VADY, 
URČENÍ TYPU KONTAKTNÍCH ČOČEK, 

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ČOČKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ


