
 

 

Zápis 
 

z 16. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí  

konaného dne 5. 10. 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. Joshua Janů, p. R. Studený, Ing. Slánský,  Ing. Sedlák, Ing. 

Novák, Ing. Večeřa, Ing. Černý  

Omluveni: p. Anna Janů, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Slánský, p. Zdeněk Navrátil 

Nepřítomni:   

Hosté: Ing. Škodová, p. Sláma  

 

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

 
 

1. Program jednání 

Hlasování o programu jednání 14. 6. 2016 

Pro: 8           Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0            SCHVÁLENO 

Po projednání byl program schválen. 

 

2. Účast hostů  

Hlasování o účasti hostů na jednání komise 14. 6. 2016 :  Ing. Škodové, p. Slámy 

Pro: 8         Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO 

Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena. 

 

3.  Kontrola úkolů 

● Úkoly jsou průběžně plněny, úkoly na architekta města předány   

 

      4.    Informace z pracovních skupin 

● PS nemotorová doprava - materiál PS prezentoval a k určitým bodům předal 

vysvětlení Ing. Sláma 

○ Příloha: Návrh dílčích kroků pro rozvoj cyklotras 10-2016.pdf 

Úkol: Domluvit schůzku PS a pana Koubka (koordinátor cyklotras a cyklostezek na MěÚ) 

viz. bod 1. 4. 5. z předloženého materiálu, T: nejpozději do. 14-ti dnů (zodpovídá: Ing. 

Vráblová) 

Úkol: Informovat Komisi Marketingu (p. Lopour, Mgr. Navrátil, Bc. Adlerová) o tomto 

záměru - viz bod 2 předloženého materiálu. (zodpovídá: Ing. Vráblová) 

Úkol: Zjistit jaký je plán údržby cyklostezek ve městě od odboru Komunálních služeb 

(pan Kovařík) viz. bod 3 předloženého materiálu  (zodpovídá: Ing. Vráblová) 

 



 

○ Proběhla schůzka PS nemotorová doprava s úředníky MěÚ, na kterou byl 

přizván Ing. Sláma, jakožto předseda PS. Bohužel nebyli přizváni ostatní 

členové PS. 

Úkol: Další schůzky PS s úředníky nezapomínat zvát všechny členy PS (zodpovídá: Ing. 

Sláma, Ing. Škodová) 

 

○ Z pracovní skupiny nemotorová doprava odešli členové Jan Mokříš a pan 

Chlubna. Do pracovní skupiny se opět připojil Ing. Martin Černý. 

 

● PS městská zeleň - p. Hemza a Bc. Zemanová zaslali Závěrečný výstup z PS 

Městská zeleň 

○ Dokument představil Ing. Studený, protože p.Hemza a p.Zemanová se z 

účasti v komisi omluvili 

○ PS tímto okamžikem ukončuje svou činnost. 

○ Příloha: Zaverecny-vystup-z-PS-Mestska-zelen-08-2016.pdf 

 

Úkol: Přeposlat všem členům komise (členům KRAZP) daný PDF materiál. Členové 

komise prostudují materiál a zašlou připomínky Ing. Vráblové, která je předá PS Zeleň. 

Pokud nesouhlasí s některým navrženým řešením, budou o tom informovat před 

listopadovým jednáním komise  (zodpovídá:Ing. Vráblová) 

 

      5.   Informace o přípravě architektonické soutěže o návrh Nádražní ulice 

● Info předala Ing. Škodová 

● V RM a v ZM byla schválena rozpočtová opatření ve výši 450 tis. Kč 

● Pan architekt již uskutečnil 1. setkání s komisí, materiály projednal s Komorou 

architektů a má již připraveno zadání a přílohy 

● Bude se jednat o otevřenou soutěž, mohou se hlásit i stavební inženýři, pokud 

doloží spolupráci s architektem 

● 1. etapa: od pošty k parku u Ivana, 2. etapa: Pěší zóna, 3. etapa: od parku k 

nádraží (také plocha před nádražím) 

● Dojde k vyhlášení archit. soutěže, lhůta pro účast bude 2 měsíce, tzn. že do 

konce letošního roku bude provedeno vyhodnocení návrhů (každý účastník bude 

odevzdávat 4 banery, bude nutná jasnost návrhů) 

● Ing. Psota spolupráci odmítl z důvodu nesouhlasu s architekt. soutěží z důvodu 

zbytečného prodražování akce  

 

http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zdarska-radnice-dokoncila-soutez-na-udrzbu-

zelene 

       

Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 22. listopadu 2016. 

 

Program dalšího jednání: Administrativní úkony, Kontrola úkolů, Informace z pracovních skupin, 

Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného Radou města, Řešení výstupního materiálu PS 

městská zeleň, Řešení materiálu PS nemotorová doprava. 

http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zdarska-radnice-dokoncila-soutez-na-udrzbu-zelene
http://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zdarska-radnice-dokoncila-soutez-na-udrzbu-zelene

