
Zápis 

zápis z 6. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 16.6.2015 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,  Jaroslav Miklík, Radek Studený, Ing. Černý, RNDr. Jiří Urban  
Omluveni:  Ing. Sedlák, Bc. Zemanová 
Hosté:   Ing. Bukáček, Ing. Zezula  
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 
 

1. Koncepce architektonického dohledu (00:03 - 00:50) 
 Info předal p. R. Studený - výstup z pracovní skupiny 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0segr8u9eszczhoTU5RSTZwYnc/0B0segr8u
9eszTlp1NEZNbHZQV2c/0B58OXRH-
uy61fkJuUW56a0FybjZMWDdUekFqLV9JNmxJbXNRS1F6bERLYUg5emVNaHJCX2
M 

 17.6. 2015 je naplánováno veřejné projednávání na téma městský 
architekt  

 
Návrh usnesení pro RM: RM schvaluje vytvoření pozice Městského architekta, zadává 
příslušným odborům MěÚ připravit a vypsat ve spolupráci s ČKA a PS Koncepce 
architektonického dohledu výběrové řízení na tuto pozici a ukládá zahájit práce na přípravě 
směrnice, která by definovala jeho kompetence. 
 
2. Návrh dalšího postupu Klafar II (00:50 - 02:10) 

 Ing. Bukáček, Ing Zezula  - představení výstupu pracovní skupiny  
https://docs.google.com/document/d/1zxsbPrfySbrTgmr5UoqvGRJCDOwnTEf1-
eYFDVLbdUU/edit#heading=h.1cpza6fsz0jd 

 Navržení dvou variant řešení  

 
Závěr komise:  
Komise doporučuje RM z důvodu zachování kvalit daného území a se znalosti dosavadní 
výstavby v lokalitě Klafar 1 respektovat krajinářsko-urbanistický kontext (potenciál a 
limity území) a zastavit investice do území do doby než bude zpracována nová územní 
studie citlivější k socio-ekonomickým souvislostem při rozvoji města. 
 
Pokud se RM města rozhodne pokračovat v realizaci, pak z důvodu zachování kontinuity 
rozvoje města a základního poslaní územního plánování dopuručuje komise RM 
respektovat platnou územní studii (resp. z ní odvozený územní plán) a pokračovat s 
výstavbou v souladu s ní, tzn. na západní a jihovýchodní straně ulice Hrnšířská umístit 
bydlení hromadné čisté (Bb) - bytové domy; na východní straně ulice Hrnčířská bydlení 
individuální čistě - rodinné domy městského typu. 
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