
Zápis 

zápis z 3. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 17.3.2015 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, Ing. Jan Novák, Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Radek 
Studený, RNDr. Jiří Urban 
Nepřítomni: MUDr. Jan Mokříš 
Omluveni:  Anna Janů, Ing. Martin Slánský, Ing.Martin Černý, Bc. Lucie Zemanová 
Hosté:  Ing. Irena Škodová, Ing. Darina Faronová, Ing. Arch. Martin Zezula, Ing. Miloslav 
Sláma  
 

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

 
 

1. Informace z pracovních skupin a kontrola úkolů  ( 00 - 0:36 ) 
o Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu  (00 - 0:4) 

 Info p. Šedo (SMS zpráva): Sestavena pracovní skupina, byla 
zahájena činnost PS - setkání s tvůrci LepšíMísto.cz, další schůzka 
PS 19. 3. 2015 

o Park u Ivana  ( 0:5 -0:9 a 1:14 - 1:20 ) 
 Info p. Vráblová: 6.3.2015 proběhlo jednání s projektovým 

manažerem a jeho nadřízenou na SFŽP o plánovaných změnách v 
projektu. Nutnost dodržení parametrů z Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Projektantka upraví PD (do 14 dnů), potom budou doloženy 
na stav.úřad podklady pro vypracování Dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě. Zahájení realizace prací cca červen 2015 

 Info p. Navrátil: Skupina by mohla na dalším jednání KRaŽP 
ukončit činnost a dál by mohla na projekt dohlížet pouze pracovní 
skupina Městská zeleň 

 Info pro RM : Realizace akce Revitalizace příměstské zeleně a 
pasportizace zeleně ve Žďáře n. S. byla zahájena kácením stromů 
v parku u Ivana. Další práce budou zahájeny po vyhotovení 
dodatku k Veřejnoprávní smlouvě odborem stavebním (cca v 
červnu), ukončení realizace akce je plánováno do konce roku. 
Zároveň probíhá pasportizace zeleně ve městě. 

 Návrh na ukončení činnosti pracovní skupiny Park u Ivana.( 
24.4.2015) 

o Strategie města (IPRM)  ( 0:9 - 0:36) 
 Info p. Škodová: Pracovní skupinou byly zpracovány podklady pro 

VŘ na zhotovitele Integrovaného plánu rozvoje města. Toto VŘ je 
připraveno k vyhlášení - diskuze o hodnotících kritériích, 
referencích a zkušenostech jednotlivých firem. 

 Úkol: Před předáním RM prověřit možnost doplnění kritéria o 
ekonomické výhodnosti (reference) konzultované s firmou Frank 
Bold (zodpovídá: p.Navrátil) 

 
2. Stav územního plánu  ( 0:36 - 1:04 ) 

o Info p. Faronová : Proběhlo 1 společné jednání k ÚP města (9 připomínek) 
a 2 veřejná projednání (září 2013, říjen 2014 - 19 připomínek a 282 



námitek). Bylo vypracováno Vypořádání připomínek a námitek 
a  zpracován Návrh rozhodnutí o námitkách. Po projednání v 
Zastupitelstvu města bude doplněno odůvodnění ÚP města. Textová část 
bude zveřejněna na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

 
3. Projednávání územních plánů pomocí webových aplikací  ( 1:04 - 1:10 ) 

o Nejlepší IT projekt roku. 
o Reportáž na ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-

udalosti-v-regionech-praha/215411000140302-udalosti-v-
regionech/obsah/384445-v-jihlave-maji-aplikaci-pupik-it-projekt-roku-2014 

o Nabídka: 
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszS2VuTHpHVk5oSTQ&au
thuser=0 

o Návrh: Pozvat autory do ZR na prezentaci pro Zastupitele, RM a KRaŽP. 
Následně zahájit používání této technologie. 

o Info p. Faronová: Webová aplikace není dle současné legislativy správná, 
bylo by vhodné vyčkat na kontrolu a závěry nadřízeného orgánu z měst 
používajících tuto aplikaci  

 
4. Informace z pracovních skupin a kontrola úkolů (pokračování)  (1:12 - 2:04 ) 

o Koncepce architektonického dohledu  ( 1:12 - 1:13 ) 
 Info p. Studený Radek: Pracovní skupina je sestavena a byly 

zahájeny práce v PS, je naplánována cesta PS . 
o Klafar II  ( 1:20 - 1:26 ) 

 Info p.Zezula::zahájení činnosti prac.skupiny, prozatím ve 
startovací fázi, řešení širších vztahů, určování pravidel budování 
lokality, cestní sítě a zeleně, důraz na provázanost 

 info p. Navrátil : zájem o koupi pozemků - tlak veřejnosti, plán 
prodeje pozemků od června 2016, prozatím není znám typ výstavby 
(jen RD nebo i byt.domy) 

 info p. Škodová : Na infrastrukturu na Klafaru běží stavební řízení, 
pokud bude potřeba, změny se budou řešit změnou stavby před 
dokončením   

o Nemotorová doprava (pěší, cyklo)  ( 1:26 - 1:39 ) 
 Info p. Sláma: Pracovní skupina prozatím není sestavena. Čeká se 

na spuštění dotazníku na Odborníky z řad veřejnosti. 
o Odborníci  ( 1:39 - 1:43 ) 

 Info p. Navrátil: Dotazníky pro dobrovolné odborníky budou 
uveřejněny na webu města a dále v dubnovém čísle Novin Žďárský 
zpravodaj, v současnosti je řešena forma oslovení veřejnosti) 

o Úkoly KRaŽP  ( 1:43 - 1:52 ) 
Seznam úkolů nově zde: 

https://drive.google.com/open?id=1rzkPvIyx8du5sW0o2jgCQTnFRP8M5nP90hfH
Tsg_95k&authuser=0 

 Na každém jednání komise budou úkoly průběžně kontrolovány 
 Následně provedena kontrola úkolů 

o Městská zeleň ( 1:59 - 2:00 ) 
 Info e-mail p. Hemza: viz. níže - předkládá  ke schválení v Komisi 

rozvoje a ŽP složení pracovní skupiny Městská zeleň: 
 Jiří Hemza, DiS. – vedoucí pracovní skupiny – SFŽP ČR 
 Bc. Lucie Zemanová – projekce a realizace privátní i veřejné zeleně 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140302-udalosti-v-regionech/obsah/384445-v-jihlave-maji-aplikaci-pupik-it-projekt-roku-2014
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140302-udalosti-v-regionech/obsah/384445-v-jihlave-maji-aplikaci-pupik-it-projekt-roku-2014
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140302-udalosti-v-regionech/obsah/384445-v-jihlave-maji-aplikaci-pupik-it-projekt-roku-2014
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszS2VuTHpHVk5oSTQ&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszS2VuTHpHVk5oSTQ&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1rzkPvIyx8du5sW0o2jgCQTnFRP8M5nP90hfHTsg_95k&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1rzkPvIyx8du5sW0o2jgCQTnFRP8M5nP90hfHTsg_95k&authuser=0


 Tomáš Kamp – realizace privátní i veřejné zeleně – absolvent kurzu 
Komplexní péče o dřeviny (Mělník) 

 Ing. Ondřej Bystřický – AOPK ČR – dendrolog 
 Ing. Marie Šustrová – odbor komunálních služeb – MěÚ Žďár nad 

Sázavou 
 Ing. Miloš Jahorný – odbor životního prostředí – MěÚ Žďár nad 

Sázavou 
 Jsem toho názoru, že složení i počet členů pracovní skupiny je 

optimální pro její řádnou činnost. V případě potřeby bude pracovní 
skupina přizývat jednorázově či na delší období další odborníky na 
aktuálně řešenou problematiku. 

 Kompletní informace o pracovní skupině Městská zeleň včetně 
jejich cílů a vize budou k dispozici po schůzce pracovní skupiny, 
která se uskuteční dne 6.3.2015 v 9:00 na MěÚ Žďár nad Sázavou. 

o Nadace proměny  ( 2:03 - 2:04 )  
 Info p. Navrátil: Probíhá příprava podkladů a materiálů pro podání 

žádosti o dotaci. Na 20.3. je naplánovaná schůzka.  
 

5. Komunikace / organizace KRaŽP  ( 2:04 - 2:11 ) 
o E-mailová skupina 

 Info p.Sláma: Byl vytvořen skupinový e-mail, každý si může zvolit 
adresu 

 Úkol: Přidat předsedy pracovních skupin + p.  Brychtu (zodpovídá: 
p. Sláma) 

o Zápisy - způsob odesílání 
 Zpracování obvykle do druhého dne 
 Potom kontrola předsedou komise p. A. Studeným, popř. doplnění 
 Následně rozeslání všem členům komise - dva dny na kontrolu 

správnosti a případné připomínky 
 Po té příprava materiálů a usnesení Radě města, uveřejnění 

na  web města. 
o Náplň komise: 

 Náplň komise sestavil p. A. Studený, je uveřejněna na Google disku 
 Úkol: Prostudovat náplň komise (všichni)  

https://drive.google.com/open?id=1hUz_qh7ipxUfkN9NUOQW0hA-
gj6rpy9hQs2BDuYaeno&authuser=0 

 
6. Cyklo most na Klafar   ( 2:13 - 2:27 ) 

o Info p. Škodová: Je zpracovaná projektová dokumentace. Probíhá 
posuzování širších vztahů a variantního řešení. Zadáno jako téma pro 
pracovní skupinu Nemotorová doprava a Klafar II. 

 
7. Úvozová cesta k Mamlasovi  ( 2:27 - 2:36 ) 

o Info p. Vráblová: informace o vypracované projektové dokumentaci a navrhované 
zeleni, konzultováno a odsouhlaseno pracovní skupinou Městská zeleň. 

o Závěr: Komise doporučuje komunálnímu odboru při výsadbě náhradní zeleně ve 
městě postupovat podle předložené projektové dokumentace 

o Úkol : Předat informace odboru komunálních služeb ( p. Vráblová) 
 
8. Střet zájmů  (2:36 - 2:41 ) 

https://drive.google.com/open?id=1hUz_qh7ipxUfkN9NUOQW0hA-gj6rpy9hQs2BDuYaeno&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1hUz_qh7ipxUfkN9NUOQW0hA-gj6rpy9hQs2BDuYaeno&authuser=0


o Info p. Vráblová: Na Google disku uveřejněna vyjádření Frank Bold, 
výňatek z jednacího řádu Zastupitelstva města, výňatek ze Zákona o 
obcích a vyjádření pana tajemníka. Informace předány vedoucímu odboru 
životního prostředí Ing. Doubkovi (pracovník odboru životního prostředí - 
státní správa x člen pracovní skupiny Městská zeleň) 

 
Seznam Pracovních skupin: 

Název pracovní skupiny 
Vedoucí 
skupiny Tým pracovní skupiny 

Zavedení LepšíMísto.cz do 
úřadu 

Jan Šedo Adlerová, Havlík, Šedo, Steklý, Ada Studený 

Koncepce 
architektonického dohledu 

Radek 
Studený 

Zdeněk Navrátil, Irena Škodová, Aleš Studený (Tomáš 
Bezchleba, Martin Zezula, Jan Psota) 

Strategie města (IPRM) Aleš Studený Zdeněk Navrátil, Lucie Zemanová, Irena Škodová, Roman 
Bukáček, Ing. Černý, Miklík, Šedo 

Nemotorová doprava (pěší, 
cyklo) 

Miloslav 
Sláma 

Joshua Janů, Martin Černý, Jan Mokříš 

Park u Ivana Lucie 
Zemanová 

Jiří Hemza, Miloslav Sláma, Jan Novák, Jaromír Brychta, 
Tomáš Kamp 

Klafar II Roman 
Bukáček 

Martin Zezula 

Městská zeleň Jiří Hemza Bc. Lucie Zemanová, Tomáš Kamp, Ing. Ondřej Bystřický, 
Ing. Marie Šustrová, Ing. Miloš Jahorný 

 
 
 

 


