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TOP 09 a Svobodní 

Devět stupňů k prosperitě města 
     

 

1. Žďár nad Sázavou, chytré a zelené město 

Žijeme v 21. století a jsme neustále obklopeni technologiemi, které by nám měly být hlavně pomocníkem a usnadňovat 

nám život. Díky konceptu chytrého města (smart city) tomu tak může být. 

Uvědomujeme si však, že je k zavádění nových technologií zapotřebí rozsáhlých zkušeností. A ty můžou naši kandidáti, 

kteří se přímo podílí na konceptech smart city po celé Evropě, nabídnout. Bezhlavé a nekoncepční prosazování 

vymožeností moderní techniky vede často k předraženým a nesourodým zakázkám, které mají slovo „smart“ jen v názvu. 

I dobrý nápad pak může přinést jen další zátěž na bedra našeho města. V horším případě povede k úniku citlivých dat o 

nás – žďárských občanech. Příkladů najdeme doma i v zahraničí řadu. Dbejme tedy na to, aby Žďár těžil z výdobytků 

moderní doby a nezůstal pozadu. My k tomu můžeme napomoci zkušeností, která je napříč žďárskými poměry 

bezkonkurenční. 

V chytrém městě jsou zastávky MHD osazeny ukazateli, které informují o aktuálním zpoždění autobusu, semafory na 

křižovatkách reagují na aktuální provoz, takže už nestojíte na červenou na prázdné křižovatce, kontejnery jsou vyváženy 

ve chvíli, kdy se naplní, řidič auta je naváděn na volné parkovací místo, po městě jsou místa pro připojení k WiFi, občan 

mířící na úřad se může podívat na aktuální i na běžnou čekací dobu potřebnou pro vyřízení jeho požadavku v různých 

dnech a časech. Byrokratická zátěž je snížena na minimum a město techniku využívá tak, aby zjednodušovala občanům 

přístup k informacím a zrychlila servis, který jim nabízí. V neposlední řadě je smyslem smart city zkrátit návštěvy úřadů 

na minimum nebo je zcela odstranit. 

Chytré město je také zelené město podporující nemotorovou dopravu a elektrické dopravní prostředky. Má dostatek 

dobíjecích míst pro elektrokola i elektroauta, vozy MHD jezdí na ekologicky šetrné palivo (elektřina nebo plyn), cyklistům 

a chodcům jsou odstraňovány bariéry. V zeleném městě je množství zeleně v podobě stromů, trávníků, zelených střech 

a stěn. Tam, kde to není nutné, není vše pokryto asfaltem nebo vydlážděno. Díky tomu je v letních suchých vedrech 

dostatek stínu a vlhkosti a teplota je o několik stupňů nižší. 

Nechceme zavádět další zbytečné a předražené kartičky, které zapadnou do změti „chytrých“ kuponů v peněženkách 

občanů. To podle nás není skutečný koncept „smart city“. Chceme, aby našim občanům stačila jen jedna. Jejím smyslem 

je život zjednodušit, ne zkomplikovat. Může mít podobu klasické karty, nálepky, čipu nebo kódu v mobilním telefonu. Tu 

bude moci každý občan využít na městskou hromadnou dopravu jako elektronickou peněženku nebo celodenní, týdenní, 

měsíční či roční jízdenku. Kromě toho ji bude moci použít například v relaxačním centru, Activu, v kině, divadle, Domě 

kultury, v knihovně nebo v základních a mateřských školách. Karta zjednoduší využívání služeb, které naše město 

občanům nabízí. Takto hlubokého propojení lze dosáhnout. Musíme na to však jít s rozumem, nepodlehnout tlaku 

nereálných nápadů a využít všechny zkušenosti, které máme. 

Ve chvíli, kdy bude hotovo, můžeme díky kartě zřídit slevy každému obyvateli Žďáru. Například na čerpání služeb a navíc 

se mu za každé použití budou načítat body, za které bude moci při jejich dostatečném počtu využít některou službu zcela 

zdarma. Karta bude otevřena i pro soukromé subjekty, které na ni mohou také nabízet vlastní slevy. Karta bude propojena 

s portálem občana, kde uvidí historii využití své karty, počet bodů nebo přes tento systém bude moci zaplatit poplatek za 

odpad a systém jej také na tuto skutečnost bude moci upozornit posláním SMS nebo e-mailu.  

Budeme prosazovat: 

• Realizaci konceptu skutečného smart city 

• Sjednocující kartu Žďáráka pro služby a organizace města 

• Rozšiřování a další vhodné úpravy zeleně 
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   2. Kultura a živé centrum města – atraktivní místo pro návštěvy 

Město Žďár nad Sázavou jako město UNESCO nabízí svým občanům bohatý kulturní život řady institucí. Chceme 

podporovat kulturní akce od institucí zřizovaných městem, státními i soukromými institucemi i kulturní programy 

organizované soukromými osobami. Naším cílem je podporovat všechny tyto aktivity a být pro organizátory kulturních 

akcí dobrým partnerem. Budeme nadále podporovat výstavy, přednášky, koncerty, workshopy, vystoupení a další kulturní 

akce. 

Našemu městu nejvíc chybí oživení středu města, především náměstí. V tom může významně pomoci podpora živé kultury 

a umění, ale aktivní musí být zejména město. Chceme, aby náměstí bylo živým a pulzující srdcem města a aby se 

optimálně každý víkend konala nějaká akce. S tím souvisí i farmářské trhy, které by měly probíhat pravidelně každou 

sobotu. Jen tak si zvyknou jak občané, tak prodejci pravidelně se trhů účastnit.  

Naše město disponuje jedinečným dědictvím svých předků, poutním kostem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – 

památkou UNESCO, Zámkem, ale i dalšími hodnotnými památkami v centru města. Jako jedno z měst s památkou 

UNESCO je tak v hledáčku našich i zahraničních turistů. Když však přijedou, stává se jejich výlet cestou trnitou a mají 

problémy se vůbec k památce světového dědictví dostat. Chybí dostatečné značení pro motoristy a od vlakového nádraží 

je pro neznalého složité dostat se k Zelené hoře. Proto chceme zavést k nejdůležitějším místům našeho města přehledný 

navigační systém, který  návštěvníkům zjednoduší orientaci. V současnosti není ani vhodně zajištěna funkce informačního 

centra. Chceme proto přívětivé informační centrum, otevřené v exponovanou dobu a poskytující kvalitní turistický servis. 

Pro návštěvníka by také měla existovat aplikace, která mu pomůže s orientací po městě, navede jej na důležitá místa a 

informuje jej, co se ve městě děje zajímavého. Většinu těchto informací by se měl také dozvědět na webových stránkách 

města. 

Budeme prosazovat  

• Podporu všech kulturních subjektů i podporu všech organizátorů kulturních akcí 

• Podporu živého umění 

• Oživení náměstí Republiky 

• Fungující a moderní informační centrum 

• Lepší orientační systém ve městě                                          
 

   3. Atraktivní místo k podnikání 

Dostatečná nabídka pracovních míst je pro město a jeho občany nezbytnou podmínkou trvalého rozvoje. Uzavření některé 

z velkých žďárských firem by mělo pro město fatální důsledky.  Proto je vhodné podporovat jak velké, tak i menší firmy a 

podnikatele. Město musí být připravené zajistit podnikatelům potřebné pozemky. Do budoucna se nesmí stát jako v 

minulosti, že rozvoj některé ze stávajících firem bude zastaven díky nepřipravenosti pozemků. Podnikatelé jsou pro město 

klíčovým partnerem.  

Budeme podporovat: 

• Malé i velké podnikatele 

• Přípravu pozemků pro rozvoj podnikání 

• Pravidelná setkávání s malými i velkými podnikateli 
 

4. Žďár – město investic 

Město opravilo před několika lety náměstí Republiky a od té doby se výraznější investice v centru města nekonaly. 

Nevyužitým potenciálem je řeka Sázava, která protéká městem. Při vhodné úpravě jejích břehů lze vytvořit krásné a 

atraktivní prostory pro příjemné trávení volného času. Řeka nemusí dělit město na dva břehy, ale může je pomocí mostů 

a lávek spojovat a oba břehy mohou fungovat ve vzájemném souladu, ať už na Farských humnech, u Domu kultury nebo 

na Libušíně. Výrazné úpravy si zaslouží i další místa, jako je pěší zóna, náměstí Republiky u obchodních domů, okolí 

tvrze, atrium nebo prostor mezi poliklinikou a tržištěm. Tam mohou vzniknout atraktivní místa pro posezení u vody. 

Budeme prosazovat: 

• Využití potenciálu řeky Sázavy 

• Dokončení rekonstrukcí náměstí Republiky 

• Rekonstrukci pěší zóny, okolí tvrze, atria a dalších míst 
 

 

 

http://www.top09.cz/


Krajská kancelář TOP 09 Vysočina, Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, tel. 604229309, e-mail: info@vys.top09.cz, www.top09.cz 

 

 

 

5. Doprava ve městě 

Dopravní situaci v našem městě nejvíce tíží tranzitní doprava, která vede přes náměstí Republiky. Našim cílem je dostat 

tranzitní dopravu mimo naše hlavní náměstí vybudováním vhodně umístěného obchvatu. Důležité je také navázat na část 

již realizovaného obchvatu propojkami Brněnské ulice s Jihlavskou a silnice z křižovatky Jihlavské a Brněnské kolem 

nákupního centra na ulici Novoměstská a také vyřešit křižovatku ulic Brodská a Revoluční. Potřebná je také pravidelná 

oprava povrchů, například na Vodojemu nebo na ulicích Strojírenská, Studentská, Vančurova, Krátká a další. Nezbytné 

je také zabývat se parkovacími místy. Dosavadní nahodilé úpravy parkování dostatečně nevyřešily a ani do budoucna 

nevyřeší. Vhodnou lokalitou pro záchytné parkoviště centra města je prostor za Komerční bankou, který je třeba vyřešit 

jako jeden celek tak, aby zde vznikl dostatek parkovacích míst, ale zároveň to nenarušilo kvalitu bydlení v přilehlých 

domech. 

Městská hromadná doprava se musí stát atraktivní a město ji také musí dostatečně propagovat. I díky kartě Žďáráka se 

může její role významně zvýšit.  

Neméně důležitá je doprava nemotorová. Ta v naší představě o chytrém a zeleném městě hraje nezastupitelnou roli. 

Z našeho města do okolí vede množství cyklostezek, ale jejich propojení a průjezd centrem je velmi složitý. Je proto třeba 

zavést pruhy pro cyklisty i na dalších k tomu vhodných komunikacích v centru města. V poslední době narůstá počet 

elektrokol i elektroaut, pro ně je potřeba rozvíjet síť dobíjecích stanic. 

Budeme prosazovat: 

• Odvedení tranzitní dopravy z náměstí Republiky 

• Navázání na část vybudovaného obchvatu propojkou ulic Brněnská a Jihlavská 

• Vyznačení cyklopruhů ve vhodných místech v centru města 
 

6. Vzdělání a sport pro všechny 

Město je zřizovatelem mateřských a základních škol. Zjednodušeně to znamená, že škole pronajímá budovu, hradí její 

provoz a údržbu a může také přispívat na další věci, které mají školy hrazeno ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky). 

Město není škole nadřízeno, proto by mělo do chodu škol co nejméně zasahovat a své školy podporovat především tak, 

aby poskytovaly co nejkvalitnější vzdělávání a výchovu. Chceme zavést systém podpory zaměstnání rodilých mluvčích 

tak, aby se stali běžnou součástí vyučování cizích jazyků v našich základních školách. Zařízení škol, která to umožňují, 

slouží i široké veřejnosti, typickým příkladem jsou školní hřiště a tělocvičny. Pro město je také důležitá podpora dalších 

zařízení, která se podílí na dalším vzdělávání a volnočasových aktivitách. Žďár je městem olympijských vítězů a mistrů 

světa. Aby tomu tak bylo nadále, musí být zabezpečena kvalitní výchova mladých talentů ve sportovních oddílech. Město 

podporuje sport v několika grantových programech a zajišťuje vlastní sportovní infrastrukturu. To považujeme za největší 

úlohu města. Vhodné propojení a umístění sportovišť je u škol, kde je tím zajištěno i dopolední využití. Sportovní areál na 

Bouchalkách postupně prochází drobnými opravami a revitalizacemi, které by však měly být odvážnější a v podstatně 

větším rozsahu, bohužel jsou realizovány zcela v rozporu s vypracovanou kvalitní a komplexní studií revitalizace této 

zóny. Chystá se také výstavba sportovní haly v areálu Střední průmyslové školy, naším cílem je dotáhnout její realizaci. 

Pro naše občany jsou důležité široké možnosti využití volného času.  Město takové využití zajišťuje ve svých zařízeních, 

ale důležitá je také podpora místních spolků. Město musí být dobrým partnerem pro jejich činnost která rozvíjí kulturní 

život města. Neméně důležité je také každodenní dostupné sportovní a relaxační vyžití pro naše nejmenší. Nemusí se 

jednat o velká dětská hřiště, ale zkušenosti ukazují, že nejlepším řešením jsou drobné prvky v odpočinkových zónách 

(prolézačky, pískoviště, lavičky) na dohled bytových domů.  

Budeme prosazovat: 

• Dostatečné kapacity mateřských škol 

• Zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků v základních školách 

• Obnovu a rozvoj sportovišť (výstavba haly u SPŠ, modernizace areálu na Bouchalkách aj.) 

• Kvalitní podporu sportu dětí a mládeže 

• Sportoviště a další zařízení škol otevřená pro veřejnost 
 

            

7. Dostupné bydlení, zdravotní péče a sociální služby pro všechny občany 

Našemu městu rok od roku ubývá obyvatel, jednou z příčin jsou nedostatečné možnosti bydlení. Musíme urychlit přípravu 

pozemků pro rodinné domy i výstavbu bytových domů tak, aby bylo bydlení dostupné a atraktivní pro všechny příjmové 

skupiny. 
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Město nabízí svým občanům kvalitní sociální služby, které však lze stále zlepšovat. Není dostatek míst pro nouzové 

noclehy obětí domácího násilí nebo pro matky bez dětí. Naopak při narození dítěte jako první pozdrav od města dostanou 

složenku na odpad. Tuto povinnost bychom rádi odsunuli až od jednoho roku dítěte. 

Pro naše občany je nezbytná dostupná kvalitní zdravotní péče. Budeme podporovat investice ve žďárské poliklinice. 

Budeme prosazovat: 

• Urychlení příprav pozemků pro bydlení 

• Výstavbu městských bytů 

• Odpuštění poplatku za odpad dětem do jednoho roku 

• Podpora polikliniky 
            

8. Technické služby 

Město se musí umět dobře postarat o své prostory a majetek, v zimě musí zajistit odklízení sněhu, v létě sekání trávy, 

udržovat zeleň a podobně. Obecně má dvě možnosti – buď uzavírat smlouvy se soukromými subjekty, nebo se o ně 

postarat samo. Zkušenosti z posledních let ve Žďáře ukazují, že pokud vybraná firma nefunguje, je velmi pracné a složité 

zjednat nápravu. Naopak ve městech, kde existují technické služby města, je náprava rychlá a flexibilní. To ukazují 

příklady z Nového Města, Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkova Brodu a dalších měst. Proto budeme prosazovat vznik 

technických služeb města Žďár nad Sázavou. 

Budeme prosazovat: 

• Vznik technických služeb města 

       

9. Meziobecní a mezinárodní spolupráce 

Kraj Vysočina i náš region města Žďár nad Sázavou jsou dobré místo pro život. Naši předkové nám zanechali dědictví 

krajiny a atraktivní historie plné unikátních památek. Díky spolupráci máme dostatečné srovnání s fungováním jiných 

měst, ať zahraničních či z našeho blízkého okolí. Právě proto je velmi důležitá pravidelná výměna dobrých zkušeností jak 

s městy podobného charakteru v okolí, tak i s městy v zahraničí, fungujících ve zcela jiných podmínkách. Žďár je bývalým 

okresním městem a v současnosti městem s rozšířenou působností, proto by měl být přirozeným lídrem našeho regionu. 

Budeme prosazovat: 

• Spolupráce s městy v okolí i v zahraničí 
 

TOP 09 a Svobodní vyzývají všechny ostatní strany a iniciativy, které vstupují do komunálních voleb 2018, aby bez ohledu 

na jejich výsledek, příští zastupitelstvo spojilo své síly a učinilo všechno pro naplnění svých volebních programů. K jejich 

prosazení však vedou různé cesty. TOP 09 a Svobodní směřují tou reálnou. Chceme využít toho, co nás spojuje s našimi 

sousedy. Nehledejme partnerská města pouze v zahraničí. Vždyť Žďársko a Novoměstsko, stejně tak jako Bystřicko a 

Havlíčkobrodsko mají společné víc než jen regionální blízkost. Komunální volby 2018 by tedy neměly svým výsledkem 

rozdělovat, ale měly by z nich vzejít osobnosti, které vrátí našemu městu prosperitu a sebevědomou důstojnost. 

Vzájemnou spoluprací a efektivní komunikací můžeme hodně dokázat. 
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