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Do konce srpna měl být dle plá-
nu hotový nejhorší úsek opravy 
průtahové silnice I/37 podél zim-
ního stadionu, kvůli kterému se 
tvořily kolony až v centru. Silniční 
stavba v daném úseku ovlivnila sil-
ně i život sídliště Vysočany. 

Řidiči se snažili úseku řízené-
mu kyvadlově semafory vyhnout 
a objížděli jej přes Vysočany. Zde 
musela být v ulici Luční snížena 
rychlost na „třicítku“. Do sídliš-
tě také v srpnu nezajížděla MHD, 
což komplikovalo život zejména 
hůře pohyblivým seniorům. Kvůli 
opravě v prostoru křižovatky s ulicí 
Krátká nebylo možné obsluhovat 
zastávky Vnitřní a Květná. V tuto 
dobu by již MHD měla na Vysoča-
nech jezdit normálně.

Jak k opravě silnice I/37 informu-
je mluvčí ŘSD ČR Martin Buček, 
se srpnem měla skončit 3. a 4. eta-
pa opravy, při níž bylo obnoveno 
asi 300 metrů silnice v ulici Jung-

mannově, od ul. Šípková směrem 
k ul. Bezručova. Od září stavba 

plynule přešla na další navazující 
úsek a posouvá se do ulice Bezru-

čova.
„V jízdním pruhu ve směru z centra 

jsme vyfrézovali a následně odtěžili 
konstrukční vrstvy až na nestmelenu 
podkladní vrstvu, která je ve směru 
ke středu vozovky tvořena štětem. U 
obrubníků, kde je vedeno vodovodní 
potrubí, je nahrazena vrstvou štěr-
ku,“ popisuje mluvčí. 

Dle jeho slov právě tato nesou-
rodost pokladní vrstvy byla důvo-
dem vzniku poruch ve vozovce. 
Celý jízdní pruh směrem na Ždírec 
nad Doubravou tak bude odpoví-
dajícím způsobem sanován.

„Práce probíhají podle schváleného 
harmonogramu, který neovlivní ani 
uvedená sanace. Počítal s ní již pro-
jekt,“ uvádí Martin Buček. 

Na obou stranách vozovky dojde 
mimo pokládky nových konstrukč-
ních vrstev také na výměnu poško-
zených silničních obrubníků nebo 
na opravu uliční vpusti.  -lko-

Při rekonstrukci průtahové silnice I/37 je ve stavebních úsecích provoz veden 
v jednom pruhu kyvadlově.  Foto: archiv ŘSD ČR

Oprava průtahové silnice postoupila
a Vysočany si oddechnou

Koncem léta začala ve Žďáře výmě-
na svítidel na pouličních sloupech 
veřejného osvětlení. Staré sodíkové 
výbojky s oranžovým světlem nahra-
dí záře úsporných LED svítidel.

Vše musí být hotovo do kon-
ce letošního listopadu. Důvodem, 
proč město ve finančně obtížném 
roce přistupuje k rychlé a nákladné 
akci, je fakt, že Žďár dosáhl na dota-
ci z Národního programu životního 
prostředí na výměnu svítidel veřej-
ného osvětlení.

„Dotace je velice vstřícná. Z celkového 
nákladu téměř 5,7 mil. Kč činí 4,3 mil. 
Kč. Podmínkou ale je, že rekonstrukce 
veřejného osvětlení bude realizována 
ještě letos,“ vysvětluje místostarostka 

Romana Bělohlávková (KDU-ČSL).
Dotovaná světla budou výrazně 

úspornější, a Žďár se tak zase o kou-
sek posune v šetrnosti k životnímu 
prostředí. 

 „Máme údaje, že úspora energií by 
měla být 117 MWh za rok, což by pro 
Žďár znamenalo roční úsporu až 400 
tisíc Kč,“ informuje místostarost-
ka. Miliónová spoluúčast města by 
tak mohla být splacena zhruba za tři 
roky a pak se úspory v městské kase 
teprve projeví. 

Demontováno bude 373 svítidel. 
Ta nahradí moderní LED varianta 
světel. Akci na veřejném osvětlení 
zrealizuje odborná firma z Velkého 
Meziříčí. 

Žďárské ulice brzy osvítí bílá světla

Na stole zastupitelů města se nej-
spíš již ve čtvrtek 9. září objeví návrh 
na vytvoření dobrovolného svazku 
obcí Žďársko.

Ten má společně řešit aktuální pro-
blémy ze života aglomerace.

Jak již dříve pro ŽN uvedl starosta 
města Martin Mrkos (Žďár-ŽM), ve 
věci meziobecní spolupráce oslovil 
starosty ze správního obvodu. 

Žďár je obcí s rozšířenou působ-
ností pro celkem 47 okolních obcí. 
Coby regionální centrum pro ně 
může sehrát roli lídra, vytvořit funkč-
ní systém a nabídnout obcím pomoc 
díky aparátu odborníků MěÚ. 

Dle starosty by se území Žďárska 
mohlo posléze spojovat skrz různé 
projekty a systémová řešení. Aktuál-
ním společným tématem je odpado-
vá politika státu. 

Samo město Žďár chystá aktualiza-
ci své Strategie odpadů.

Dokument má nyní v práci řídící 
výbor, v němž je dle dřívější infor-
mace místostarostky Ludmily Řez-
níčkové (ANO2011) zastoupen člen 
každého politického klubu zastupi-
telstva města. Konečnému rozhod-
nutí o strategii předcházely opakova-
né pracovní diskuse zastupitelských 
klubů i s přizvanými odborníky na 
odpadovou problematiku.

Návrh Strategie pracuje i s fak-
tem, že odpadové poplatky poros-
tou v celé ČR. Otázka je jak rychle a 
v jaké výši. 

Starosta Mrkos říká, že pokud 
by se návrh vzniku svazku Žďár-
ska z nějakých procedurálních nebo 
organizačních důvodů nedostal na 
stůl zastupitelů nyní v září,  určitě 
se objeví v programu listopadového 
zasedání. 

Názory politických klubů k tématu 
přinášíme na straně 6. -lko-

O možném svazku obcí
rozhodnou zastupitelé

Na Vysočanech se rekonstrukce 
týká ulic Polní, Srázná a částí ulic 
Lesní a Sychrova. Vyměněno bude i 
celé sídliště Libušín, včetně osvíce-
ní cyklostezky. Na Stalingradě nové 
LED lampy dostane část od ulice 
Brodské směrem dolů k řece Sázavě.

Výměna čeká i ulici Neumannovu 
a také centrální parkoviště. 

Dle slov starosty Martina Mrko-
se (Žďár-ŽM) je současně ve městě 
několik typů svítidel. „Stále ještě pře-
važují sodíkové výbojky, v některých 
částech už jsou úsporná LED svítidla,“ 
říká.

Obávat se menšího osvětlení ulic 

nemusíme. Jak starosta vysvětluje, 
pouliční svítidla musí splňovat čes-
kou státní normu, která stanovuje 
minimální hranici svítivosti. Svět-
la budou také přesněji namířena do 
míst, která mají osvětlovat. Moderní 
systém LED svítidel tak snižuje svě-
telný smog, jenž současně provází 
všechna města. 

Demontovaná svítidla budou 
navezena do jednoho skladu, kde 
je pracovníci prohlédnou a vytřídí. 
Použitelná svítidla si město ponechá 
do zálohy nebo jako výměnu za star-
ší svítidla. Ostatní světla budou eko-
logicky zlikvidována. -lko-

Farská humna se mění před očima. 
Cílem radnice je vybudovat centrál-
ní park města se vším všudy, aby byl 
od jara do podzimu společenským a 
kulturním místem. 

Pro tyto účely byly na Farčatech 
vybudovány inženýrské sítě s roz-
vody elektřiny, vody a odpadu, kte-
ré mohou využívat pořadatelé kul-
turních akcí. Park bude postupně 
dovybaven mobiliářem a vylepšen o 
nabídku služeb. 

Uprostřed parku, zatím provizorně 
v karavanu, otevřelo bistro s občerst-
vením a k dispozici je i mobilní WC. 

Takovým prvním otvírákem parku 
byl hned druhou srpnovou sobotu 
festival Horácký džbánek, který se 
ve své dlouhé historii poprvé pře-
sunul do centra Žďáru. Zázemí Far-
ských humen prověří i následující 
dvě celodenní jeřabinové akce, 12. 9. 
Alotria na humnech a 18. 9. Futrová-
ní na Farských.

Jak vysvětluje starosta Martin 
Mrkos (Žďár–ŽM), dočasné řeše-

ní občerstvení a sociálního zázemí 
vychází z nejistoty letošního covi-
dového roku, kdy nebylo možné 
odhadnout, do jaké míry se život 
vrátí do běžných kolejí.

„V příštím roce bistro otevře v již 
v moderním lodním kontejneru. Také 
zmizí přenosné TOI-TOI WC a v lod-
ním kontejneru bude i stabilní hygie-
nické zázemí. A to nebude malá inves-
tice,“ dodává starosta. 

S cílem oživit život v parku měs-
to stanovilo letos provozovateli bis-
tra symbolický nájem 1 Kč/rok. „Ve 
výběrovém řízení jsme kladli důraz 
hlavně na to, aby se veřejný prostor 
ekonomicky oživil a aby vedle občerst-
vení, které bistro nabízí, v parku probí-
haly i doprovodné a společenské akce,“ 
vysvětluje Martin Mrkos. Pro tyto 
účely vyrostl poblíž bistra stan pro 
konání menších akcí. Město požadu-
je, aby bistro bylo otevřeno mini-
málně v rozmezí od 1. 4. do 30. 10., 
v rozsahu 50 hodin týdně. 

 -lko-

V parku se rodí zázemí


