
Zápis 

zápis z 1. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 20. 1. 2015 ve Žďáře n. S. 
 
Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
Předseda komise: Ing. Aleš Studený 
Tajemník komise: Ing. Ilona Vráblová 
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Jan Novák, p. Anna Janů, Ing. 
Joshua Janů, Ing. Martin Černý, Ing. Martin Slánský, RNDr. Jiří Urban, Jaroslav Miklík, 
Radek Studený 
Nepřítomni: MUDr. Jan Mokříš 
Omluveni: - 
Hosté: Ing. Irena Škodová, Mgr. Jan Šedo, Ing. Miloslav Sláma, Mgr. Jaromír Brychta, 
Ing. Josef Klement 
 

Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
1. Představení členů 

o Přivítání členů - Ing. Aleš Studený 
o Představení strategie komise a její vztah k městu - Mgr. Zdeněk Navrátil 
o Program jednání komise - Ing. Aleš Studený 
o Představení jednotlivých členů komise a důvod práce v komisi 

 
2. Termíny konání komisí (čas: 29:38) 

o Návrh scházet se jednou měsíčně v úterý v 17:00. Termíny navrhne 
tajemník komise na rok dopředu. 

o Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0 
o Navržené termíny: 17. 2. 2015, 17. 3. 2015, 21. 4. 2015, 26. 5. 2015, 30. 

6. 2015, 8. 9. 2015, 13. 10. 2015, 10. 11. 2015 a 8. 12. 2015 vždy v 17.00 
hodin v zasedací místnosti Rady města na MěÚ 

 
3. Jednací řád komise (čas: 32:58) 

o Někteří členové komise nepřečetli zaslaný jednací řád 
o Odloženo jeho projednávání a představeno nové úložiště na Google Disk 
o Úkol: Všichni členové komise si prostudují Jednací řád komise a Náplň 

komise, aby na únorovém jednání mohl být schválen 
 
4. Plán činnosti komise rozvoje a ŽP (čas: 47:05) 

o Představen plánu činnosti a jednotlivé projekty 
 
a. Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu (čas: 49:15) 

o Jan Šedo představil projekt a webovou aplikaci 
o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu 

LepšíMísto.cz, která bude mít za úkol navrhnout způsob integrace služby 
LepšíMísto.cz do MěÚ. Delegovaný vedoucí skupiny: Mgr. Jan Šedo. 
Členové prac. skupiny: Nikola Adlerová, Jan Havlík, Petr Steklý, Aleš 
Studený (st.) Zdroje: cestovné Petra Steklého do ZR. 

o Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0 
b. Koncepce architektonického dohledu (čas: 74:20) 

o Představení myšlenky Mgr. Zdeněk Navrátil a Radek Studený 
o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu 

Koncepce architektonického dohledu, která navrhne jak by měla probíhat 



tvorba a kontrola koncepce architektonického dohledu. Pokud by měl 
vzniknout útvar architekta, tak definovat jeho pravomoce a připravit 
požadavky na pozici. Delegovaný vedoucí skupiny: Radek Studený. 
Členové prac. skupiny: Ing. Škodová a další. Zdroje: cestovné do zhruba 
pěti měst v ČR.  

o Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0 
o Úkol: Do dalšího setkání navrhnout další členy prac. skupiny. (zodpovídá: 

Radek Studený) 
c. Odborníci pro Žďár (čas: 87:26) 

o Představení myšlenky Ing. Aleš Studený 
o Formulář na webu pro kohokoliv: www.goo.gl/sJLUVL 
o Následně by pak mohly být k dispozici nejen pro KRaŽP, ale i pro všechny 

další komise a Radu města. 
o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zveřejnit dotazník pro 

hledání odborníků do jednotlivých pracovních skupin na webových 
stránkách města - www.goo.gl/sJLUVL, v tištěné podobě na informačním 
pracovišti na MěÚ, v novinách vydávaných MěÚ. Výzvu opakovat 2x 
během roku. 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  
o (Radek Studený a Josef Klement odešel z jednání) 

d. Nemotorová doprava (čas: 97:50) 
o Ing. Miloslav Sláma - zpracován dokument, představení, nutnost souladu s 

ÚP města, se strategií města, s koncepcí rozvoje 
o Mgr. Navrátil informoval o založení prac. skupiny MHD ve Žďáře - nutnost 

propojení obou pracovních skupin a předávání informací i mezi ostatními 
prac. skupinami. Výstupy z prac. skupiny MHD předávat Ing. Slámovi. Ing. 
Sláma delegován jako člen skupiny MHD. 

o První úkol pro pracovní skupinu je vytvoření koncepce cyklodopravy ve 
města a okolí. 

o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu 
Nemotorová doprava. Delegovaný vedoucí skupiny: Ing. Miloslav Sláma 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  
e. Nadace PROMĚNY (čas: 117:54) 

o Mgr. Navrátil: informace o možnosti získání dotace na úpravu okolí řeky 
Sázavy 

o Zřízena pracovní skupina městem. 
f. Strategie města (čas: 129:09) 

o Ing. Aleš Studený - představení aktivity a postupů (vazba na veřejné 
projednávání Zapojení občanů) 

o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu 
Strategie města, které vybere agenturu a bude poskytovat potřebnou 
součinnost. Delegovaný vedoucí skupiny: Ing. Aleš Studený. Členové 
prac.skupiny: Mgr. Navrátil, Ing. Černý, p. Miklík, Bc. Zemanová a Ing. 
Škodová. 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  
g. Park u Ivana (čas: 143:16) 

o Projekt revitalizace parku a pasportizace zeleně ve Žďáře n. S. - dotace ze 
SFŽP, možné jen drobné úpravy 

o založení pracovní skupiny park u Ivana - delegována Bc. Zemanová, 
o členové prac.skupiny: Jiří Hemza, Ing. Sláma, Ing. Novák, Mgr. Brychta a 

p. Kamp 

http://www.goo.gl/sJLUVL
http://www.goo.gl/sJLUVL


o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu 
Park u Ivana, která rychle zkontroluje zadání a případně navrhne změny v 
rámci možností. Delegovaný vedoucí skupiny: Bc. Lucie Zemanová. 
Členové prac.skupiny: Jiří Hemza, Ing. Sláma, Ing. Novák, Mgr. Brychta a 
p. Kamp. 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  
 
 
 
 
 
h. Plán činnosti (čas: 159:35) 

o Ing. Aleš Studený - stručné představení všech bodů z plánu činnosti 

Název projektu / pracovní skupiny 

Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu 

Koncepce architektonického dohledu 

Strategie města (IPRM) 

Nadace proměny 

Nemotorová doprava (pěší, cyklo) 

MHD 

Klafar II 

Koncepce širšího centra města 

Park u Ivana 

Zelená páteř města 

Územní plán 

Městská zeleň 

Smlouvy a účetnictví na internetu 

Velký obchvat - přesunutí mimo ZR (žádost na kraj) 

Malý obchvat - realistické řešení 

Informační stránky města - zcela nové 

Zapojení škol do fungování města pomocí ExtraTřída.cz 

City Identity 

 

o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP odsouhlasila dané body jako svůj 
výhledový plán činnosti. 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 
o Úkol: Konzultace s odborem právním a p. Vykoukalem na téma 

nepodjatost členů pracovních skupin. (zodpovídá: Ing. Vráblová) 
b. Architektonická soutěž na divadlo a na Hotelový dům Morava (čas: 167:11) 

o Závěr: Již nevstupovat do projektů (z důvodu dotací) a soustředit se na 
projekty před námi. 

o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 
 
5. Diskuze (čas: 179:50) 

o Finanční náklady na rekonstrukci kina - Mgr. Brychta 
o Mgr. Zdeněk Navrátil pozval všechny na veřejné projednání v kině 4.2. 

2015  



 
 

 

 

 

 


