
Programové prohlášení Rady města Žďáru nad Sázavou  
na volební období 2022 – 2026 

 přijaté na základě Koaliční dohody uzavřené dne 13. 10. 2022 mezi 
ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, ANO 2011 A NEZAVISLÍ, KDU-ČSL 
a SOS Žďár - spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislých 

 
 
 
 

Článek I.  
Preambule  
 
My, členové Rady města Žďáru nad Sázavou složené ze zástupců ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, 
ANO 2011 A NEZÁVISLÍCH, KDU-ČSL a SOS Žďár – spojení odpovědných sil ČSSD a 
nezávislých (dále jen „Rada města“), vyjadřujeme tímto prohlášením společnou a pevnou vůli 
dosáhnout při správě města Žďáru nad Sázavou jeho všestranného rozvoje s cílem zachovat 
životní úroveň občanů města a vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech 
generací.  
 
Toto prohlášení představuje základní politický a strategický dokument, který respektuje 
zásady odpovědnosti, otevřenosti, informovanosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, 
cíle a priority Rady města, které budeme uplatňovat při správě našeho města ve všech 
oblastech týkajících se života jeho občanů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění.  
 
 
Článek II.  
Základní zásady a principy fungování Rady města  

 

Rada města se bude po celý průběh volebního období 2022 - 2026 řídit těmito zásadami a 

principy: 

 

A. ZÁSADA OTEVŘENOSTI 

B. ZÁSADA INFORMOVANOSTI 

C. PRINCIP VZÁJEMNÉ DŮVĚRY  

D. SPOLUPRÁCE VŠECH STRAN ZALOŽENÁ NA DIALOGU 

E. ZÁSADA VZÁJEMNÉHO RESPEKTU VŠECH STRAN  

 
 
 
 
 
 



 
Článek III  
Programová část  
 
Rada města se dohodla na těchto prioritních programových bodech, které jsou dále 
podrobněji rozpracovány v jednotlivých kapitolách: 
 
A. Zajištění vysoké úrovně informovanosti občanů s cílem jejich aktivního zapojení do 

správy města 

B. Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a městského úřadu včetně všech 
příspěvkových organizací 

C. Naplňování vize města pro rodiny a města pro důstojný život všech generací včetně 
všech jakkoli znevýhodněných spoluobčanů 

D. Nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech 
(územní, sociální, kulturní apod.) 

E. Aktivně bojovat proti klimatické změně, klást důraz na dobré a zdravé životní prostředí 
jako zásadní podmínku pro dobrou kvalitu života ve městě 

F. Zasadit se o co největší energetickou soběstačnost a nezávislost města a jeho 
organizací 

G. Aktivní řešení otázek podpory podnikání a podnikavosti, zaměstnanosti a celoživotního 
vzdělávání 

H. Dlouhodobá a vyvážená podpora neziskových organizací, spolků a občanské společnosti 

I. Koncepční podpora cestovního ruchu ve městě 

J. Zajištění rozvoje místních částí města s aktivním zapojením jejich obyvatel, úzká 
spolupráce s osadními výbory 

K. Řešení otázky rozvoje a regulace dopravy všech typů (automobilová, hromadná, 
cyklodoprava, nemotorová, v klidu) nejen na území města (otázka dopravního napojení 
města) 

L. Zajištění rozvoje a kladení důrazu na kvalitu veřejného prostoru a městských budov  

M. Kontinuální a systematická práce na snaze zvrátit nepříznivý demografický vývoj 
obyvatelstva města (vysoký průměrný věk, úbytek obyvatel) vytvářením podmínek pro 
příchod nových obyvatel z jiných regionů a eliminace odlivu stávajících obyvatel, s čímž 
je spojena nutnost zajistit podmínky pro dynamický rozvoj infrastruktury pro bydlení 

N. Bezpečnost a prevence 

O. Rozvoj předškolního a základního vzdělávání dětí, podpora rozvoje sportu a kulturního 
života ve městě 

 



Kapitola A: 
 
Zajištění vysoké úrovně informovanosti občanů s cílem jejich aktivního zapojení do 
správy města 

• Efektivní využívání všech komunikačních kanálů města pro informování o záměrech a 
událostech ve městě. 

• Budeme nadále rozvíjet webový „Portál Žďáráka“. 
• Budeme se setkávat s občany a v dostatečném předstihu organizovat veřejná 

projednávání všech významnějších rozvojových projektů a akcí, problémy budou 
řešeny s komunitou přímo v místech, kterých se týkají. 

• Nadále budeme využívat nástroj Participativní rozpočet a vyhledávat příležitosti pro 
aktivní zapojení občanů do správy věcí veřejných. 

 
 

Kapitola B: 
 
Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a městského úřadu včetně 
všech příspěvkových organizací 

• Budeme nadále vyhledávat příležitosti pro úspory a racionalizaci provozních výdajů a 
využití vnitřních rezerv, nicméně citlivě s ohledem na potřeby obyvatelstva a 
udržitelnost kvality života ve městě. 

• Využívání nástrojů digitalizace, metod zeštíhlování procesů (leanování), identifikace 
příležitostí pro sdílené služby mezi městským úřadem a příspěvkovými organizacemi 
města, případně obcemi DSO Žďársko za účelem úspor z rozsahu. 
 

 
Kapitola C: 
 
Naplňování vize města pro rodiny a města pro důstojný život všech generací včetně 
všech jakkoli znevýhodněných spoluobčanů 

• Budeme rozvíjet činnost všech příspěvkových organizací města, které se věnují 
oblasti zdravotní, sociální, kulturní, sportovní či vzdělávací a doplňovat ji vhodnou 
podporou činností občanských iniciativ a neziskových organizací. 

• Budeme podporovat poskytování sociálních služeb a služeb prevence. 
• Podpoříme  dostavbu Alzheimer centra. 
• Budeme pokračovat ve vyhlašování dotačního programu Podpora stomatologických 

služeb ve městě, který umožní mladým stomatologům otevřít nové stomatologické 
ordinace ve městě k zajištění základní stomatologické péče pro občany města. 

• Budeme aktivně vyhledávat a podporovat lékaře z jiných nedostatkových lékařských 
oborů v našem městě. 

• Budeme hledat možnosti využití prostor 4. patra budovy polikliniky a připravíme 
realizaci jeho rekonstrukce. 

• Pro klienty Domova klidného stáří zrealizujeme stavební úpravy přímého vstupu na 
zahradu z budovy DKS, krytou venkovní pergolu a rozšíření užitné plochy zahrady. 

• Budeme pokračovat v rekonstrukci obecních bytů a bytů v domech s pečovatelskou 
službou. 



• Budeme vyhledávat finanční možnosti rozšíření bytového fondu o startovací byty (tzv. 
prostupné bydlení a městské nájemné bydlení) jako podporu mladých ekonomicky 
aktivních rodin či jednotlivců. 

• Podpoříme výstavbu seniorského družstevního bydlení či jiné formy bydlení pro 
seniory. 

• Budeme budovat nové chodníky a opravovat stávající jako bezbariérové.  
• Zrealizujeme výstavbu bezbariérových bytů rekonstrukcí prostor po azylové ubytovně 

pro muže. 
 

 
 
Kapitola D: 
 
Nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech 
(územní, sociální, kulturní apod.); 

• Budeme naplňovat a pravidelně aktualizovat Strategický plán rozvoje města a 
pokračovat v naplňování koncepce rozvoje bydlení ve městě. 

• Připravíme nový územní plán města tak, aby umožňoval větší flexibilitu ve 
využitelnosti území (např. funkce bydlení, smíšená funkce, občanská vybavenost 
apod.). 

• Pro plánování zásadních veřejných prostor využijeme odpovídající formáty výběru 
kvalitních architektonických projektů (např. formou architektonické soutěže).  

• Zasadíme se o budování města s ujasněnou architektonickou koncepcí a 
dlouhodobou vizí. 

• Budeme rozvíjet aktivity v rámci strategie SMART CITY. 
• Při rozvoji města budeme aplikovat principy projektového řízení. 
• Nadále naplňovat Strategii centrum, Generel dopravy, SAARPLAN systém zeleně, 

Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, SECAP, Smart City, 
koncepci Revitalizace sportovišť, Koncepci dětských hřišť a další strategické 
dokumenty. 

• Chceme udržet a rozvíjet zahrádky v lokalitách, ve kterých to má smysl.  
 

 
Kapitola E: 
 
Aktivně bojovat proti klimatické změně, klást důraz na dobré a zdravé životní prostředí 
jako zásadní podmínku pro dobrou kvalitu života ve městě 

• Budeme pokračovat v obnově polních cest, které budou zlepšovat průchodnost 
krajiny a podporovat biodiverzitu krajiny a omezovat půdní eroze a přispějí 
k zadržování vody v krajině. 

• Připravíme projekt Revitalizace zeleně III.  
• Budeme hledat řešení, které přinese Žďárákům čisté venkovní koupání. 
• Vybudujeme retenční nádrže ve sportovním areálu „Bouchalky“ v souladu 

s projektem zadržování vody v přírodě a připravíme další projekty, které budou 
využívat a zachycovat dešťovou vodu. 

• Zlepšíme hospodaření městských rybníků tak, aby z toho nově měla prospěch jak 
příroda, tak i rybářské spolky a jednotliví občané města. 



• Zavedeme hospodárnou a přírodě blízkou správu městských lesů, která jim pomůže 
se zotavit po kůrovcové kalamitě a zároveň povede k druhové pestrosti pro její 
dlouholetou stabilitu. 

• Budeme pokračovat v projektech a realizacích zelených střech na vhodných 
budovách města v rámci lepšího hospodaření s dešťovou vodou, snížení prašnosti 
vč. ochlazení budov a blízkého okolí. 

• Provedeme revitalizaci Horního rybníka s cílem zadržení většího množství vody 
v krajině, zvětšení kapacity rybníka, zlepšení kvality vody, změny rybí obsádky a 
navíc bude nově vybudovaná relaxační zóna vč. okružní stezky kolem celého 
rybníka. 

• Zrealizujeme vybudování Městského parku Klafar, parkové plochy s hřišti, 
odpovídajícím mobiliářem, parkovou zelení, dostatečnou cestní sítí a procházející 
cyklostezkou. 

• Podpoříme aktivitu občanů v budování komunitních zahrad, vytvoříme 
podmínky  podpory v rámci projektu Aktivně pro Žďár. 

• Budeme podporovat a realizovat projekty vedoucí ke zlepšování stavu krajiny a její 
funkce, zejména prostřednictvím zlepšení zadržování vody v krajině, eliminace eroze 
a ochrany půdního fondu, zachování biodiverzity, adaptace na změnu klimatu apod. 

• Zahájíme revitalizaci lokality „Hradů na Libušíně“. 
• Přivedeme více vody do veřejného prostoru. 
• Dáme druhý život použitým věcem. Vybudujeme skutečné RE-USE centrum (bazar). 

 
 
Kapitola F: 
 
Zasadit se o co největší energetickou soběstačnost a nezávislost města a jeho 
organizací 

• Budeme pokračovat v přípravě a realizaci fotovoltaických elektráren na budovách 
v majetku města s cílem snížit náklady na elektřinu a na základě novely zákona 
využít přebytečné energie v jiných objektech. 

• Připravíme ve spolupráci s SATT a. s. předrealizační projekt pro rekonstrukci záložní 
kotelny Libušín s nainstalováním plynové kogenerační jednotky, dále primární 
zdrojovou základnu pro plnohodnotný teplárenský provoz pro celou soustavu 
zásobování teplem ve městě. Kotelna jako flexibilní, špičkový zdroj bude plnit 
stabilizační funkci pro elektroenergetiku.  

• Budeme pracovat na rozvoji možností pro energetické využití odpadů a nebo 
biomasy, avšak v lokálních měřítcích (tj. využitelnost pro Žďár nad Sázavou a okolí) 
za účelem zajištění stabilních dodávek tepla do CZT za sociálně přijatelné ceny.  

• Vyměníme veřejné osvětlení za ekologické a tím tak uspoříme finanční prostředky. 
• Připravíme projekt na modernizaci zimního stadionu s důrazem na snížení jeho 

energetického náročnosti, započneme s realizací dílčích opatření.  
 

 
Kapitola G: 
Aktivní řešení otázek podpory podnikání a podnikavosti, zaměstnanosti a 
celoživotního vzdělávání  
• Do nově zbudované zóny Jamská II budeme hledat firmy se zajímavou nabídkou práce 

pro místní občany.  



• V blízkosti připravované části obchvatu Brněnská – Jihlavská budeme připravovat novou 
lokalitu pro rozvoj podnikání především pro malé a střední podnikatele. 

• V budově sklárny na Farských humnech zřídíme centrum podpory inovační infrastruktury.  
• Nadále povedeme dialog s podnikateli v rámci Fóra podnikatelů, budeme podporovat 

snahy o kvalitní marketingovou a vizuální prezentaci provozoven prostřednictvím  
příslušného dotačního programu. 
 

 
Kapitola H: 
 
Dlouhodobá a vyvážená podpora neziskových organizací, spolků a občanské 
společnosti 
• Prostřednictvím dotačních programů budeme podporovat činnosti kulturních, 

volnočasových a sportovních organizací, spolků, neziskových organizací, občanských 
společností. Podpoříme spolky či oddíly, které vytvářejí zázemí a činnost pro občany 
všech věkových kategorií a skupin. 

• Programem Aktivně pro Žďár podpoříme řadu drobných aktivit určených pro lidi různého 
věku a zaměření. 

• Budeme podporovat vznik komunitních zahrad. 
• Zavedeme Den národnostních menšin, který bude možností prezentace jednotlivých 

kultur a tradic národnostních menšin žijících ve městě a bude cestou k vzájemnému 
pochopení. 
 

Kapitola I: 
 
Koncepční podpora cestovního ruchu ve městě 
• Prostřednictvím destinační společnosti Koruna Vysočiny budeme propagovat město Žďár 

nad Sázavou a region, rozvíjet spolupráci v organizování a tvorbě turistických nabídek, 
rozvíjet spolupráci se zapojenými subjekty v cestovním ruchu a poskytovat kvalitní servis 
pro návštěvníky města. 

• Budeme rozvíjet činnost Turistického informačního centra v budově Staré radnice v rámci 
poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, rozšiřovat nabídku regionálních produktů 
a produktů cestovního ruchu. 

• V rámci regionu budeme spolupracovat s dalšími partnery působícími v oblasti 
cestovního ruchu. 
 

 
 
 
Kapitola J: 
 
Zajištění rozvoje místních částí města s aktivním zapojením jejich obyvatel, úzká 
spolupráce s osadními výbory; 
• Budeme pokračovat v nastavené spolupráci s osadními výbory místních částí Stržanov, 

Veselíčko, Mělkovice, Radonín, pravidelně se setkávat se zástupci osadních výborů. 
Vyčleněním financí z rozpočtu města podpoříme tradiční akce v místních částech.  
Zrealizujeme cyklostezku ve směru Mělkovice – Veselíčko, v Radoníně novou kanalizaci 
a na Veselíčku opravu kulturního domu. Připravíme projekty pro nové chodníky, 



především u hlavních silnic v místních částech a ve Stržanově posílíme bezpečnost 
úsekovým měřením rychlosti na hlavní silnici. 

• Zajistíme rekonstrukci KD Veselíčko a dojde k vybudování kanalizace Radonín. 
• Připravíme projekt pro vybudování chybějící splaškové kanalizaci, se kterou zároveň 

přivedeme do místních částí optické kabely pro kvalitní vysokorychlostní internet.   
 

Kapitola K: 
 
Řešení otázky rozvoje a regulace dopravy všech typů (automobilová, hromadná, 
cyklostezky) nejen na území města (otázka dopravního napojení města) 

• Připojíme se ke krajské investici na rekonstrukci ulice Vysocká a obnovíme chodníky 
a inženýrské sítě, vznikne i nový systém na zadržování vody. 

• Realizací nového propojení komunikací Jamská – Brněnská umožníme pohyb 
chodců, cyklistů i motorové dopravy mezi Jamskou a Brněnskou ulicí s cílem ulevit 
místní dopravě. 

• Rekonstrukcí komunikace ul. Vodárenská včetně chodníku zajistíme bezpečný pohyb 
pěších a nově i cyklistů na ulici Vodárenská. 

• Připravíme a začneme s implementací projektu systému parkování ve městě 
s využitím digitálních technologií. 

• Chceme mladší generace naučit využívat hromadnou dopravu jako ekologický 
způsob dopravy s potencionálem eliminace aut v ulicích města. Proto umožníme 
dětem a mládeži využívat MHD za zvýhodněných podmínek 

• V návaznosti na výstupy ze strategického dokumentu Generel dopravy zavedeme 
v některých lokalitách jednosměrné ulice a zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 
km/h s cílem zvýšení bezpečnosti, zklidnění dopravy, zlepšení rozhledových poměrů,  
přehlednosti dopravní situace, zvýšení počtu odstavných stání a zamezení tranzitu.  

• Budeme podporovat iniciativu „školní ulice“ mířící na rodiče dětí navštěvující základní 
a mateřské školy s cílem omezit dopravu dětí auty až před vchod školy. Chceme 
přispět k bezpečnému, zdravému a klidnému docházení dětí do škol.  

• Podpoříme implementaci segregačních a integračních opatření pro zajištění 
bezpečné cyklistické dopravy, např. cyklostezka Vodárenská, Jihlavská, pravá strana 
náměstí, Jamská, legalizace jízdy po vybraných chodnících jako komunikaci pro 
smíšený pohyb chodců a cyklistů. 

• Dostavíme chybějící chodníky a přechody například na ulici Sázavská, křižovatka „Na 
Františku“ v jednosměrce, ulice Bezručova na konci cyklostezky, z centrálního 
parkoviště k Lidlu a další. 

• Zrealizujeme úsekové měření Stržanov. 
• Prověříme možnosti realizace úsekového měřeni Brodská, Bezručova. 
• Podpoříme realizaci investiční akce ŘSD propojující ulice Brněnská/Jihlavská (I/19).  
• Budeme postupně rekonstruovat zastávky MHD. 

 
 
 
 
 
 
 



Kapitola L: 
 
Zajištění rozvoje a kladení důrazu na kvalitu veřejného prostoru a městských budov 

• Zrealizujeme obnovu pravé strany náměstí, budou řešeny povrchy, veřejné osvětlení, 
mobiliář, městská zeleň. Připravíme revitalizaci prostoru atria s cílem vytvoření 
příjemného pobytového veřejného prostranství v centru města. 

• Provedeme revitalizaci prostor okolí kostela sv. Prokopa a Tvrze s cílem kompletní 
proměny prostoru. 

• Zajistíme rekonstrukci lávek přes Sázavu pod Tvrzí a za Domem kultury. 
• V rámci rekonstrukce budovy bývalého městského úřadu provedeme kompletní 

zateplení objektu vč. odstranění boletických panelů, na střechu budovy umístíme 
fotovoltaiku a vybudujeme bezbarierový přístup do budovy. 

• Připravíme projekt a zrealizujeme rekonstrukci elektroinstalace vč. vnitřních omítek 
v budově příspěvkové organizace Active - SVČ na Horní ul. 

• Oživíme prostory v okolí Domu kultury pro venkovní akce a revitalizaci přilehlých 
prostor. 

• Budeme zvyšovat kvalitu veřejného prostoru snižováním reklamního smogu v ulicích 
města a zlepšovat tím jejich vzhled prostřednictvím vyhlašování dotačního titulu pro 
majitele provozoven se zaměřením na sjednocení a zkultivování reklamy 
provozoven. 

• Provedeme revitalizaci budovy Staré radnice. 
• Budeme pokračovat v naplňování obnovy dětských hřišť dle koncepce.  
• Pro efektivní facility management zajistíme softwarové řešení a profesionální tým 

pod technickými službami SATT. 
• Vybudujeme psí hřiště pro bezpečné hraní našich čtyřnohých přátel. 
• Podpoříme, aby na více dětských hřištích byly umístěny půjčovací bedny. 

 
Kapitola M: 
 
Kontinuální a systematická práce ve snaze zvrátit nepříznivý demografický vývoj 
obyvatelstva města. 

• Budeme pokračovat v přípravě dalších vhodných pozemků pro soukromé investory 
(Veselská, Klafar, širší centrum města, proluky). 

• Budeme podporovat zaměstnanost a podnikání ve městě, pokračovat ve spolupráci 
s agenturou pro podporu podnikání a investice Czechinvest. 

• Budeme pokračovat ve spolupráci se žďárskými zaměstnavateli. 
• Budeme pokračovat v rozšiřování infrastruktury pro výstavbu bytových i rodinných 

domů.  
• Koncepčně budeme přistupovat k rozvoji bydlení ve městě. Budeme vytvářet 

podmínky pro vznik různých forem bydlení pro různé skupiny obyvatel, s ohledem na 
jejich ekonomickou, sociální či zdravotní situaci. Podpoříme dostupné bydlení pro 
mladé rodiny, seniory nebo zdravotně a sociálně znevýhodněné občany. 

• Připravíme vlastní projekt nájemního bydlení, který nabídne dostupné městské byty 
v lokalitě Klafar. 

• Vybudujeme startovací byty ve ZR 3, ul. Brodská, které pomohou hlavně mladým 
rodinám.  



• V souvislosti s výstavbou nájemního bydlení budeme spolupracovat s partnery 
z komerční sféry pro výstavbu nájemního bydlení v městském, družstevním či 
soukromém vlastnictví. 

• Budeme vytvářet nástroje pro motivaci obyvatel s bydlištěm mimo Žďár nad Sázavou, 
aby se stali rezidenty města a v souvislosti s rozvojem infrastruktury pro bydlení 
vytvářet podmínky pro přilákání obyvatel z jiných míst České republiky. 

 

Kapitola N: 
 
Bezpečnost a prevence 

• Budeme nadále posilovat bezpečnost ve městě, především v rámci fungování 
Městské policie a ve spolupráci s Policií ČR a vytváření podmínky pro bezpečný 
pohyb občanů ve městě. 

• Budeme podporovat preventivní aktivity, jak z oblasti situační, tak sociální prevence 
kriminality. 

• V návaznosti na výstupy z Generelu dopravy zavedeme ve vybraných lokalitách 
jednosměrné ulice a zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h s cílem zklidnění 
dopravy a pomoci, zvýšením bezpečí chodců a snazšího parkování (viz výše). 

• Budeme podporovat poskytování preventivních programů ve školách. 
• Budeme podporovat vznik nepedagogických preventivních pozic na základních 

školách. 

Kapitola O: 
 
Rozvoj předškolního a základního vzdělávání dětí, podpora rozvoje sportu a kulturního 
a volnočasového života ve městě 
 
Školství, formální a neformální vzdělávání  

• Budeme podporovat rozvoj všech forem předškolního a školního vzdělávání ve 
městě. 

• Budeme nadále investovat do městských škol a školných zařízení. 
• Zajistíme kvalitní základní vzdělávání, které je prioritou pro budoucnost dětí, 

podpoříme vznik dalších odborných učeben a revitalizujeme další školní zahrady. 
 

Kultura, sport a volný čas 
• Budeme podporovat rozvoj stávajících i nových kulturních, společenských a 

sportovních aktivit všech občanů města, podpoříme spolky či oddíly, které vytvářejí 
zázemí pro občany všech věkových kategorií a posilují sounáležitost s městem. 

• Připravíme studii využití Čechova domu příspěvkové organizace Knihovny Matěje 
Josefa Sychry a zaměříme se na rekonstrukci interiéru knihovny. 

• V městském divadle zrealizujeme výměnu sedaček pro zvýšení pohodlí návštěvníků 
divadelních představení. 

• Provedeme rekonstrukci budovy Staré radnice, zpřístupníme Kosinkovu sbírku 
v prostorech Staré radnice. 

• Chceme být i nadále hrdým partnerem kulturních akcí, které si zaslouží podporu 
z městských dotačních programů. 



• Nadále budeme podporovat organizovaný sport ve městě. Budeme pokračovat 
v obnově dětských hřišť a volnočasových ploch a rozvíjet městská sportoviště. 

• Budeme realizovat a nadále rozvíjet program Aktivně pro Žďár, v rámci tohoto 
programu podpoříme řadu drobných aktivit určených pro občany různého věku a 
zaměření.  

• Chceme, aby naše město nabízelo kulturní, společenské a sportovní vyžití pro 
všechny. 

• Budeme podporovat obnovu kulturních památek ve městě, rozvíjet aktivní a 
oboustrannou spolupráci se správci těchto objektů.  

 

Závěr: 

S vědomím zavazující odpovědnosti vůči občanům města Žďár nad Sázavou prohlašujeme, 
že vynaložíme maximální úsilí a využijeme všech právních a finančních nástrojů k tomu, 
abychom předložený program správy a rozvoje našeho města zvládli úspěšně realizovat. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 13. 3. 2023 

 

Martin Mrkos v. r.  

Jaroslav Hedvičák v. r.  

Rostislav Dvořák v. r.  

Romana Bělohlávková v. r.  

Karolína Kostečková v. r.  

Zdeněk Navrátil v. r.  

David Filip v. r.  

Radek Zlesák v. r.  

Vladimír Novotný v. r. 


