TISKOVÁ INFORMACE MĚSTA DAČICE
Veřejnost diskutovala o budoucnosti křižovatky na Palackého náměstí
V pondělí 19. října 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na
téma Řešení křižovatky na Palackého náměstí. Tato křižovatka již nesplňuje platné legislativní normy
a předpisy. Z tohoto důvodu vyvíjí radnice od roku 2011 potřebné kroky k tomu, aby našla způsob,
jakým vhodným způsobem by bylo možné tuto situaci řešit.
Jak k záměru setkání s veřejností sdělil starosta Dačic Karel Macků: „Prostřednictvím kulatého stolu
jsme diskutovali o budoucnosti křižovatky na Palackého náměstí, která trápí obyvatele již dlouhá léta.
Přítomní občané se dozvěděli, proč se přistupuje k okružní křižovatce jako k nejvhodnější variantě,
jaké jsou či nejsou možnosti města či z jakých důvodů nelze některé varianty realizovat. Samozřejmě
zde vznikl prostor na zodpovězení dotazů a jako vždy k vyjádření názorů všech přítomných. Chtěli
jsme získat zpětnou vazbu k tomu, jak se k řešení prostřednictvím okružní křižovatky staví občané a
jak v této záležitosti dále postupovat.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká účast osmdesáti diskutujících, mezi nimiž
byli také zástupci města, městského úřadu a projektant studie. Hned v úvodu seznámil starosta Karel
Macků občany s tím, jak se z historického pohledu podoba náměstí měnila a jak postupovaly práce na
projektu k řešení křižovatky. Poté si převzal slovo projektant zpracované studie Lubomír Hlom
z jindřichohradecké společnosti WAY project, který už se odborně zabýval tím, jaké výhody či
nevýhody by měly jednotlivé varianty možného řešení křižovatky. Diskutované byly dvě možnosti
řešení, a to průsečná, nebo mini okružní křižovatka. Varianta průsečné křižovatky si klade největší
nároky na prostor, tato varianta není průchodná z důvodu špatné rozhledovosti do a z Masarykovy
ulice, čímž nesplňuje právní předpisy. Mini okružní křižovatka vzešla jako nejvhodnější varianta,
splňuje veškeré normy a předpisy, nároky na rozhled a bezpečnost a klade menší nároky na prostor.
Po úvodním seznámení se se situací byla starostou města a projektantem studie zodpovězena řada
dotazů například k úbytku parkovacích stání, řešení obchvatu, uspořádání referenda, zpracování
bezpečnostního auditu, ke zkušenostem s obdobným řešením křižovatky v historických částech jiných
měst, k možnosti umístění semaforu či řešení okružní křižovatky přes celé náměstí okolo Kancnýřova
sadu. Odpovědi na vzešlé dotazy z diskuse mohou zájemci najít na webových stránkách města
v záložce Zdravé město Dačice.
Důležitou součástí kulatého stolu byla práce ve skupinách, kdy přítomní hodnotili klady a zápory
projektu a předkládali návrhy na další možné řešení křižovatky. Malá okružní křižovatka byla
pozitivně hodnocena především z důvodu zrychlení průjezdu, zvýšení bezpečnosti chodců a provozu a
výměně povrchu vozovky. Negativně je na ni nahlíženo především z důvodů změny vzhledu náměstí,
úbytku parkovacích míst a obav z nevyřešení plynulosti dopravy ve špičce. V závěru akce došlo ke
hlasování účastníků o tom, zda zanechat současný stav či zbudovat okružní křižovatku, přičemž
převážná většina přítomných byla pro ponechání současného stavu.
Jak závěrem informoval dačický starosta Karel Macků: „Na základě výsledků z kulatého stolu
necháme provést sociologický výzkum na reprezentativním vzorku obyvatel. Díky němu se dozvíme
postoj široké veřejnost a budeme tak moci zodpovědně rozhodnout. Výsledky budou samozřejmě
projednány v radě a zastupitelstvu města. Velmi děkuji všem zúčastněným za čas, jejich zájem a

dotazy. Myslím si, že kulatý stůl k řešení křižovatky na Palackého náměstí byl přínosem jak pro úřad,
tak pro veřejnost.“
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