
Zápis 

 
zápis z 10. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 5. 1. 2016 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, Radek Studený, Ing. Černý, Bc. Zemanová 
Nepřítomni: Ing. Martin Slánský   
Omluveni:  Ing. Jan Novák  
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 
 Uveřejnění plánovaných akcí města na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/meu-informuje/ 

(odbor rozvoje a územního plánování) 
 

2. Informace z pracovních skupin  
 Koncepce architektonického dohledu  

o Info předala Ing.Škodová, p.R.Studený - materiál předán RM na základě kterého bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na architekta města, prodloužení termínu, ukončení VŘ, 
architekt města byl vybrán a již na MěÚ pracuje 

o Poděkování pracovní skupině za její činnost a zdárné ukončení výběru 
Ukončení činnosti pracovní skupiny Koncepce architektonického dohledu k 5.1.2016 
hlasování : pro:  9      proti :  0      zdrželi se hlasoání :   0 

 
 Strategie města (IPRM)    

o info předal p. Navrátil - finalizace určených částí strategie, zapojení veřejnosti, aktivity 
řídících skupin, do konce ledna bude zveřejněn finální dokument (analytická část) 

 
 Nemotorová doprava (pěší, cyklo)   

o info předal Ing. Sláma v samostatném bodu programu 

 
3. Klafar II - Hrnčířská ulice  

o   info o materiálech a výstupech RM předala Ing.Škodová - dokončuje se 

změněná PD 
                                          

      4.    Sčítání dopravy po realizaci akce Jamská - Novoměstská   
o     směrový dopravní průzkum 

                 o     Řešeno v rámci kontroly úkolů - předpokládaný termín sčítání dopravy - září 

2016     
                      (aby prázdniny neovlivnily počet sčítaných dopravních prostředků) 
        
       5.   Navržení nového člena komise - pouze pro informaci   

o     Ing. Stanislav Večeřa (ČSSD) 
 
       6.   Nemotorová doprava v okolí Horního rybníku 

o     Ing. Miloslav Sláma -  informace o navrhovaném řešení 
o     propojení a vyřešení území pro nemotorovou dopravu a pěší 



o     Ing. škodová doplnila o informace týkající se majetkových vztahů v uvedené 

lokalitě a dlouhodobé snaze města o vyřešení 
 

Doporučení : Předat k řešení architektovi města 
 

 

Další jednání komise rozvoje a ŽP je naplánováno na 2. 2. 2015 
 


