
Zápis 

 
zápis z 8. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 10.11.2015 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, p. Anna Janů, Ing. Joshua Janů, Ing. Martin 
Slánský,  p. Jaroslav Miklík, Ing. Sedlák   
Nepřítomni: RMDr. Jiří Urban   
Omluveni:  p. Radek Studený, Ing. Černý, Bc. Zemanová 
Hosté:   Ing. Sláma  
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 
 

1. Kontrola úkolů  
 Kontrola úkolů byla provedena, úkoly jsou průběžně plněny 
 Úkol: Odstranit sloupec “Usnesení RM” z webových stránek komise. 

Zodpovídá: p. Vráblová 

 
2. Informace z pracovních skupin  

 Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu  
o info předal p.Šedo (přes p. A.Studeného)- zhodnocení situace a posílení 

informovanosti občanů města je plánováno na začátek roku 2016 
o p. J.Janů a p.A.Studený se zúčastní zhodnocení 

 Koncepce architektonického dohledu  
o info předal p.A.Studený - dne 18.11.2015 proběhne otevírání obalek s 

nabídkami, potom hodnocení nabídek a bude vybrán vítěz.. 
 Strategie města (IPRM)    

o info předal p.A.Studený - dokončuje se analytická část strategie, proběhlo 
setkání s veřejností 

 Nemotorová doprava (pěší, cyklo)   
o info předal p. Sláma - byla svolána schůzka týkající se cyklotras ve správním 

obvodu Žďár, zúčastnili se ho starostové obcí, projednávala se návaznost jednotlivých 
naplánovaných tras, propojování území, funkčnost 

o Info od RM: Rada města schvaluje dílčí výstup PS nemotorová doprava a 
schvaluje zahájení spolupráce PS s odbory Městského úřadu (odbor rozvoje a ÚP, odbor 
komunálních služeb, odbor majetkoprávní a odbor dopravy) nad konkrétními  projekty 
realizovanými městem. 

 
3. Územní rozvoj města 

 Info o možnosti čerpání dotace předala p.Vráblová 
 V případě čerpání dotace na regulační plán je potřeba začít s realizací 

co nejdříve z důvodu časové náročnosti jednotlivých nutných kroků vedoucích k pořízení tohoto 
dokumentu (p.Vráblová projednala s Ing.Faronovou, jež se územními a regulačními plány na MěÚ 
zabývá)       

 
4. Pojekty z akčního plánu města na rok 2016 

 3 projekty umístěny na Gdisk: 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwcVUcOW9mXISTFScjVxQUg3Mk0 

 Diskuze o tom jak zlepšit dostupnost informací pro obyvatele města. 
 Umístit informace na web města -> viz úkol p. Škodové. 
 Umístit tyto projekty na web lepsimisto.cz s odkazem na dokumentaci. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwcVUcOW9mXISTFScjVxQUg3Mk0


 Ideálně zřídit investiční mapu která bude obsahovat jak plánované tak i 
realizované a zrealizované projekty. 

 Závěr: Komise doporučuje RM aby informovala obyvatele o 
plánovaných projektech ve Žďárském zpravodaji. S odkazem na seznam projektů a detailních návrzích 
na webu města. 

 Závěr: Doporučujeme RM, aby se při výběru dodavatele řešení pro 
rozlikávací rozpočet na úroveň dokladů, požadovalo také funkčnost “investiční mapy na webu města”. 
Vzor: http://rozpocet.nmnm.cz/cz/rok2015/mapa/ 

 
5. Nový jednací řád komisí RM 

 http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednaci-rad-komisi-rady-
mesta 

 Změna týkající se zveřejňování audio záznamů 
 Vyžaduje informování RM 
 Závěr: Všechna následující jednání KRaŽP budou veřejná. Nikoliv 

veřejně přístupná, ale všechna projednávaná témata budou dána veřejnosti na vědomí uveřejněným 
audiozáznamem na webu města. 

 Termín dalšího jednání komise: 8.12.2015 
 Programy jednání: Kontrola úkolů, Informace z pracovních skupin, 

Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného radou města, Prezentace návrhů řešení obvykle týkající 
se okolí Sázavy a uspořádání a fungování města. 

 
6. Rekonstrukce ulice Neumanova 

 Opakované dotazy z řad veřejnosti. 
 Otázky typu: Jak tato rekonstrukce reaguje na známé problémy v této 

lokalitě,  zda se počítá s pásem pro cyklisty. 

http://rozpocet.nmnm.cz/cz/rok2015/mapa/
http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednaci-rad-komisi-rady-mesta
http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednaci-rad-komisi-rady-mesta


 

  

 



7. Sčítání dopravy 
 V zápisu z jednání komise ze dne 26.5.2015 je uvedeno, že po dokončení 

propojky Jamská-Novoměstská bude paní Škodová dělat další sčítání dopravy. 
 Bylo by vhodné toto udělat důkladně – nikoliv pouhé sčítání vozidel, abychom 

na základě výsledků mohli provádět další opatření. 
 Zajímá nás pohyb konkrétních aut v rámci města a ne jen tupý průjezd tj. 

přesné určení toho, co je skutečný transit a co je pouze doprava v místě. Je potřeba využít moderní technologie, 
které jsou v současné době dostupné 

 Dnes systémy nesčítají jen auta, ale umí pracovat i s registračními značkami 
vozidel. Říká se tomu směrový dopravní průzkum nebo kordonový dopravní průzkum. 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         

 Bylo by vhodné zřzení pracovní skupiny ve spolupráci s panem Drdlou resp. s 
některou fakultou dopravní – ČVÚT apod. 

 Ukázka jak tuto problematiku řešilo město Hodonín 
http://www.hodonin.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1075149 

 

 

Další jednání komise rozvoje a ŽP je naplánováno na 8. 12. 2015 v 16.30 hodin. 
 
Dne 8.12.2015 v 15.00 hodin proběhne řídící výbor také v zasedací místnosti rady města - 
připomínka p. Miklíka 
 
Dne 12.11. 2015 oznámil RNDr. Jiří Urban e-mailem ukončení své činnosti v komisi rozvoje 
a ÚP 

http://www.hodonin.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1075149

