
Zápis 

zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 21.4.2015 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, Anna Janů, Ing. Joshua Janů, Ing. Martin 
Slánský, Bc. Lucie Zemanová, Jaroslav Miklík, Radek Studený  
Nepřítomni: Ing. Martin Černý 
Omluveni:  RNDr. Jiří Urban, Ing. Oldřich Sedlák 
Hosté:  Ing. Irena Škodová, Ing. Arch. Martin Zezula, Mgr. Šedo, Ing. Bukáček  
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 
 

Připomínka pan Miklík: V tento okamžik zasedají současně KRaŽP a Finanční i Kontrolní 
výbor. Na obě akce jsou pozvaní zastupitelé. KRaŽP má termíny naplánované již od ledna 
2015. Bylo by vhodné, aby ostatní útvary plánovali své termíny také dopředu. (0 - 0:4) 
 
Info Ing. Slánský: Za ODS je nově jmenován do KRaŽP  Ing. Oldřich Sedlák. Nahradí MUDr. 
Mokříše. Souřasně se dnes Ing. Sedlák z důvodu nemoci omlouvá. ( 0:4 - 0:6) 
 

1. Kontrola úkolů  ( 0:8 - 0:14) 
o Úkoly zkontrolvány. 
o Náplň komise byla projednána a schválena všemi členy 

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

 Komise předává Náplň komise RM k odsouhlasení. 
2. Informace z pracovních skupin  ( 0:14 - 2:00)  
o Park u Ivana ( 0:14 - 0:27) 

 Bc. Zemanová - předává info o průběhu prací 
 Zpráva o stavu: 

https://drive.google.com/open?id=0B2YdoHVDbtlUS084V09xUzZibmc&authuser=0 
 Zůstává otevřená otázka pasportizace - ještě se dále bude řešit. 
 Tímto je ukončena činnost pracovní skupiny Park u Ivana 
 Bc.Zemanová: připraví zprávu pro Zpravodaj města 

o Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu ( 0:27 - 0:52) 
 Mgr. Šedo - předává info o průběhu  
 Zpráva o stavu: 

https://drive.google.com/open?id=1OMW93ZK28R1eV_3hoIxZ8_vrSeNXN3PP3lVXQXCEuro&
authuser=0 

 Návrh: KRaŽP doporučuje RM zahájit integraci varianty 1. (sběr 
požadavklů včetně “task managementu”). Konkrétně dle poptávek levnější i funkčně lepší 
aplikace LepšíMísto.cz, která umožní lepší přehled a organizaci v rámci úřadu. PS by měla 
vypracovat do 30. 6. návrh konkrétních opatření pro MěÚ (např. směrnice) včetně průběžné 
propagace vybrané služby. 
o Koncepce architektonického dohledu ( 0:52 - 1:05) 

 R. Studený - předává info 
 Proběhla návštěva města Chrudim s architektem a panem starostou 
 Plánuje se další cesta do Vysokého Mýta, ČKA 

o Klafar II  ( 1:05 - 1:09) 
 Ing. Bukáček - předává info 
 30. 4. naplánována další schůzka (zaměření na omezení) 
 Letos je možné kupovat pozemky bez DPH 

https://drive.google.com/open?id=1hUz_qh7ipxUfkN9NUOQW0hA-gj6rpy9hQs2BDuYaeno&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1hUz_qh7ipxUfkN9NUOQW0hA-gj6rpy9hQs2BDuYaeno&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2YdoHVDbtlUS084V09xUzZibmc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1OMW93ZK28R1eV_3hoIxZ8_vrSeNXN3PP3lVXQXCEuro&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1OMW93ZK28R1eV_3hoIxZ8_vrSeNXN3PP3lVXQXCEuro&authuser=0


o Strategie města (IPRM)  (1:09 - 1:33) 
 Bc.Zemanová - žádost o vystoupení z prac. skupiny z časových 

důvodů (předat info RM). 
 Ing. Studený - předává info 
 Zastaveno výběrové řízení - příliš velký rozdíl v cenách 
 Kritéria nastavit nově na ekonomickou výhodnost 
 Restart výběrového řízení 

o Nemotorová doprava (pěší, cyklo) (1:33 - 1:34) 
 Ing. Sláma (e-mailem): Připravuji program jednání prac. skupiny pro 

nemotorovou dopravu a návrhy některých usnesení skupiny. Jednání prac. skupiny bude 
svoláno začátkem května 

 Mgr. Navrátil: Nový cyklo koordinátor: Ing. Luboš Koubek - odbor 
dopravy na městském úřadě 

 Napojení na Ing. Slámu (pan Koubek by mohl být pravidelným hostem 
PS) 
o Městská zeleň (1:34 - 2:00) 

 Bc. Zemanová - předává info 
 Proběhla již tři jednání pracovní skupiny 
 Zpráva o stavu: 

https://drive.google.com/open?id=1JYh0QuEA2hd3XvRu2tzHlNQ2XJK0GEJTlVbUXxZyYTE&a
uthuser=0 

 Podnět: Horní hřbitov - urnový háj 
 Na PS se obrátil odbor komunálních služeb s požadavkem na 

posouzení žádosti správy hřbitovů Žďár nad Sázavou na kompletní vykácení všech vzrostlých 
dřevin na horním hřbitově - v urnovém háji 

 PS došla k závěru, že než dojde k plošnému kácení, které 
zcela změní ráz širšího okolí, tak je nutné pro tuto lokalitu zadat zpracování návrhu řešení.  

 PS navrhuje, aby byla zahájena diskuse na téma řešení celého 
zájmového území v rozsahu areál horního hřbitova - výseč zeleně mezi Vesnou a zdí hřbitova 
příp. celý prostor před Vesnou a objektem hotelu FIT. Na základě této studie mohou být již 
jednotlivé části zadávány k realizaci nezávisle na sobě. 

 PS v této věci doporučila kácení pouze jednotlivých stromů, 
které jsou ve špatném stavu, kdy by při jejich pádu hrozilo nebezpečí.  

 Závěr: Novému architektovi města zadat vypracování studie 
širší oblasti. Současně doplnit tento úkol do Akčního plánu.  Předá Ing. Vráblová Ing.  Marouškovi 

 Podnět: Projekty zahrnující veřejnou zeleň 
 PS požaduje, aby jí byly předloženy veškeré projekty, studie či 

zadání , které jsou v tuto chvíli na MěÚ k dispozici či se na nich pracuje, a které se dotýkají 
zeleně. Jedná se např. o projekty Zelená hora, Smetanova ulice, Nádražní ulice - pěší zóna, 
spodní část náměstí od ČSOB k Havlíčkovu náměstí atd.  

 V této souvislosti PS apeluje na to, aby se ke všem projektům, 
které řeší veřejnou zeleň, vyjadřoval odbor KS z pozice zajištění správy zeleně ve městě a měl 
možnost zhodnotit navrženou výsadbu a podmínky, které jsou zhotoviteli v souvislosti se zelení 
navrženy. Zástupce odboru KS by se pak měl účastnit kontrolních dnů stavby a následně rovněž 
stavbu převzít za správu zeleně, kdy zhodnotí kvalitu použitého materiálu a shodu s projektovou 
dokumentací. 

 Info p Škodová: Tyto informace mají být v Akčním plánu, který 
je na webu. 

 Závěr: KRaŽP doporučuje RM prověřit, zda plánované akce 
příspěvkových organizací jsou důsledně zaznamenány do Akčního plánu města. 

 
3. Fond Vysočiny, grantový program (2:00 - 2:21) 

o Info Ing. Vráblová ke grantovému programu Doprovodná infrastruktura 
cestovcního ruchu 

https://drive.google.com/open?id=1JYh0QuEA2hd3XvRu2tzHlNQ2XJK0GEJTlVbUXxZyYTE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1JYh0QuEA2hd3XvRu2tzHlNQ2XJK0GEJTlVbUXxZyYTE&authuser=0


o Ing. Vráblová - zašle důležité údaje z výzvy a příklady na včechny členy 
KRaŽP 

o Max. dotace 150 tis. Kč (40% dotace) 
o Termín odevzdání žádosti o dotaci : 7. 5. 2015  
o Členové komise zašlou své náměty do pátku 24.4.2015 Ing. Vráblové 

 
4. Odborníci pro Žďár (2:22 - 2:37) 

o Info Ing. Vráblová - lidé si stěžují, že nemají zpětnou vazbu 
o Závěry: doplnit záměr do formuláže na webu - aby bylo jasné co se s 

 kontaktem bude dít dál. - zajistí: Ing. Studený 
o Doplnit odkaz na formář na webu města (aby byl na webu stále - nikoliv jen 

aktualita) - zajistí: Ing. Vráblová 
o Vytvořit dopis - šablona. - zajistí: Ing. Vráblová 

 
5. Podněty do KRAŽP (p. Hemza) (2:37 - 3:03) 

o Ke studánkám, ze kterých se dělají pravidelné rozbory kvality vody zařadit 
studánku v úvozu 

 P. Škodová -> i z této studánky se voda na rozbor v minulosti brala, 
ale při výstavbě na Klafaru to bylo pozastaveno, rozbory budou opět obnoveny 
o Propojky: Brněnská - Novoměstská (u Penny) 



 



 Ing. Škodová: Pozemek v průmyslové zóně je neprodejný (osobní 
důvody majitele). Propojení na ulici Neumanovu není jasné - není ani jasné, kde přesně bude 
obchvat 

 Ing. Škodová: Plánujeme měření dopravy v roce 2015/2016 po 
ukončení realizace propojky Novoměstská - Jamská. 

 Závěr: KRaŽP zváží zařazení propojení ulic Brněnská - Novoměstská 
do  Akčního plánu města. 
o Územní plán 

 Mgr.  Navrátil (pověřený zastupitel) - info předává Ing. A. Studený 
 Do konce května - termín pro zpracování připomínek 
 Koncem května se plánuje schůzka s architekty na téma velkého a 

malého obchvatu 

 


