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Inzerce / Aktuality

Žďárský generel plánuje
dopravu na desetiletí
Generel dopravy (GD) pro příští
desetiletí schválili zastupitelé ještě
před koncem roku 2021.
Dlouho připravovaný strategický
dokument definuje dopravní problémy města a navrhuje možná řešení. Skládá se ze tří navazujících částí:
Dopravní průzkumy a sběr dat, Analýzy a dopravní model, Vize a návrh.
V rozvoji všech druhů doprav myslí
i na pěší dopravu osob s omezenou
schopností pohybu nebo orientace.
Součástí výstupů z GD je i elektronický multimodální dopravní model,

který umožní modelovat důsledky
změn ve žďárské komunikační síti
před jejich provedením.
V závěrech DG mj. stojí, že obchvat
města navržený dle ŘSD je nejvýhodnější z uvažovaných možností.
Je nutné zavést regulaci parkování v
širokém centru města a využít rezervy v cyklistické a pěší dopravě.
Strategický dokument vyšel město na necelé 2,4 mil. Kč, z toho 95 %
uhradila dotace z projektu Smart City. Podrobnosti na: www.zdarns.cz/
mesto-zdar/generel-dopravy. -lko-
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Přísaha na Vysočině pomáhá
potřebným dětem
Dobrovolníci občanského hnutí Přísaha
Roberta Šlachty na
Vysočině se zapojili
do sbírky Diakonie
Krabice od bot, aby
pomohli znevýhodněným dětem prožít
krásné Vánoce. Budeme nadále pokračovat v práci a chystáme
další akce. Pokud máte
chuť změnit svět k
lepšímu, přidejte se k
nám. Přejeme všem
šťastný nový rok 2022.
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Zadavatel / Zpracovatel:
Občanské hnutí
Přísaha Roberta Šlachty

Městské dotační programy
Zde je přehled aktivních dotačních programů města pro rok 2022:

� Podpora označování provozoven a obchodních domů 2022, objem

350 tis. Kč, pomoc s prostředky na grafický návrh a výrobu reklamního označení provozoven (do 30. 9. 2022).
� Kultura 2022, objem 900 000 Kč (1. - 31. 1. 2022)
� Sport 2022, objem 4 400 000 Kč, na podporu organizovaného sportu
mládeže a sportovních akcí ve městě (1. - 31. 1. 2022)
� Sportoviště 2022, objem 2 800 000 Kč, na zajištění provozu sportovišť
(1. - 31. 1. 2022)
� Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti
2022, objem 220 000 Kč (1. - 31. 1. 2022).
� Volný čas 2022, objem 320 000 Kč, na podporu volnočasových aktivit
se zaměřením na děti a mládež (1. 1. - 28. 2. 2022)
� Organizovaný sport dospělých 2022, objem 1 100 000 Kč (1. 1. - 28.
2. 2022)
� Ediční činnost 2022, objem 150.000 Kč (1. - 28. 2. 2022)
� Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru
nad Sázavou 2022, objem 2 000 000 Kč (1. - 28. 2. 2022)
-lko-
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