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NÁZEV: 
 

Řešení cyklodopravy na ul. Neumannova 

 

ANOTACE: 
Informace o požadavku na realizaci cyklistického propojení mezi Žďár nad Sázavou 7 a 
cyklostezkou za Domem kultury. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí informaci o požadavku na propojení části Žďár nad Sázavou 7 s 
cyklostezkou za Domem kultury. 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Předkládá: 
Ing. Jan Prokop 
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Popis 
MUDr. Jan Mokříš požádal Ing. Jana Prokopa o zorganizování schůzky se zástupci odborů MěÚ 
nad tématem cyklistického propojení sídliště Vodojem (Žďár nad Sázavou 7) a cyklostezky u Domu 
kultury. Dne 19.9.2017 proběhlo jednání se zástupci jednotlivých odborů a MUDr. Mokříšem, který 
představil záměr cyklistického propojení (více viz záznam z jednání v příloze). 
 
 
 
Geneze případu 

1. Dne 19.9.2017 proběhlo setkání odborů MěÚ s MUDr. Janem Mokříšem. 

 
 
Návrh řešení 
Rada města bere na vědomí informací o proběhlém jednání s MUDr. Janem Mokříšem. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh řešení. 
 
 
 
Stanoviska  
- 
  



 
Zápis z jednání 

téma: Cyklopropojení Vodojem – DK 
konané dne 19.9.2017 

 
Přítomni: 
MUDr. Jan Mokříš 
Ing. Irena Škodová 
Ing. Luboš Koubek 
Ing. Dana Wurzelová 
Jana Ťupová 
Ing. Jan Prokop 
 
 
 

• Jan Prokop - úvodní slovo 
 

• MUDr. Mokříš – Představení záměru – navrhl cyklistické propojení mezi Vodojemem a křižovatkou 
u DK podél ulice Neumanova. Nevymezuje se, zda po pravé, nebo po levé straně. Líbilo by se mu 
více po pravé, na straně Gymnázia, méně přerušení vjezdy k objektům. Vnímá, že na této ulici po 
piktogramových koridorech jezdí mnoho cyklistů, ovšem jejich bezpečnost je nízká. Od křižovatky 
Studentská – Neumannova řešit stezku po pravé straně, na straně polikliniky. Následně překonat 
výjezdy z objektů ČP a Aktiv, a upravit zkrácený roh (vyšlapaný), aby se cyklista dostal až na 
světelnou křižovatku na ul. Dolní. Zvážit úpravu chodníku až po napojení na stávající cyklostezku u 
ul. Žižkova. 

 
• Luboš Koubek – návrh na řešení po levé straně ul. Neumannova v horní části – požadavek PČR na 

změnu povrchu, odhad nákladů samotné realizace cca 500tis. Kč ke křižovatce Neumanova 
Studentská. Upozornil, že tento povrch se dláždil nedávno. Dále po chodníku na straně Lidlu – 
dostatečná šířka – nutná úprava k posouzení projektanta. Přesun k semaforu na křižovatce DK – 
nutné posouzení projektanta na sklon, sítě přípojek. Na pravé straně (u Gymnázia) je pohyb cyklistů 
možný, ale jedině s ohledem na technické podmínky Min. dopravy. Pravděpodobně si vyžádá 
rozšíření stávajícího chodníku, kácení několika smrků u garáží a stromu u Gymnázia. 

 
• Jan Prokop – upozornil na stromy na pravé straně, který by musely být pokáceny, a je tedy nutné 

kladné posouzení CHKO, OŽP.  
 

• Irena Škodová – navrhla nutný postup pro zařazení do realizace – navržení MUDr. Mokříšem na 
zastupitelstvu vč. úpravy městského rozpočtu na zpracování PD, aby MěÚ zahájil přípravu.  

 
o PD musí posoudit technické podmínky pro vybudování propojení, bezpečnost chodců a 

cyklistů.  
o Například skupina nemotorové dopravy by měla posoudit soulad s koncepcí rozvoje nemot. 

dopravy ve městě. Posoudit soulad se stávající situací a návrhy. Upozornění na zařazení do 
koncepce dopravy. Vazba na další projekty zahrnující nemotorovou dopravu. 

o Upozornila také na část chodníku podél garáží, který se realizoval před pár lety, což může 
vyvolat nevoli občanů, že předěláváme něco, co bylo nedávno dokončeno. 

 
 
Zápis vyhotovil Ing. Jan Prokop dne 19.9.2017. 
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