
Zápis 

 
z 19. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí  

konaného dne 7. 2.  2017 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, Ing. Sedlák, Ing. Večeřa, Ing. Černý, p. 
Miklík, p.A.Janů, p. R.Studený, p.Zemanová 
Omluveni: Ing. Novák, Ing. Slánský 
Nepřítomni:  
Hosté: Ing. Škodová, Ing. Prokop  
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 

1. Program jednání 
Hlasování o programu jednání 7. 2. 2017 
Pro:  9               Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0            SCHVÁLENO 
Po projednání byl program schválen. 
 

2. Účast hostů  
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 7. 2. 2017 :  Ing. Škodové, Ing. Prokopa  
Pro:  9          Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO 
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena. 
 

3. Kontrola úkolů 
 Úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají 

 

     4.    Sčítání dopravy ve městě 
 Informace předala Ing. Škodová  
 Sčítání dopravy se ve městě provádí pravidelně, výstupy jsou uveřejněny na 

webu města pod názvem: Dopravní průzkumy a dopravní model 
města  http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-
uzemniho-planovani/dopravni-pruzkumy-a-dopravni-model-mesta-r.2014.pdf 

 Sčítání je prováděno odbornou firmou dle metodiky (pomocí sčítacích 
komisařů) - diskuze o termínech provádění sčítání a metodice 

 Informace o generelu dopravy předal pan starosta 
 Nově - Plán udržitelné městské mobility - je jedním z podkladů pro územní 

plán města 
 Na úřadě probíhají přípravy podkladů pro zpracování generelu pro Žďár 

(studie problémových lokalit např. Přednádraží, spolupráce s vysokou školou 
v Pardubicích, s odborníky v oblasti dopravy) 

 Jedná se o strategický dokument a proto je důležitá vazba na strategii města, 
je nutné vytvořit tým - architekt města, odborníci v oblasti územního plánování 
a dopravní experti. Postupně realizovat aktivity směřující k vypracování 
generelu 

 Otázky týkající se sčítání dopravy, které bude jedním z podkladů pro generel 
dopravy: 

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/dopravni-pruzkumy-a-dopravni-model-mesta-r.2014.pdf
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/dopravni-pruzkumy-a-dopravni-model-mesta-r.2014.pdf


o V kterém termínu má průzkum (sčítání dopravy) proběhnout - 
prázdniny? 

o Jakou technologií? Sledování SPZ? Je stávající metoda dostatečná? 
 Závěr: 

o Uspořádat veřejné projednávání na téma “Udržitelná městská mobilita 
/ Generel dopravy” 

o Pozvat: 
 Autory sčítání dopravy v r. 2014 - představení výstupu 
 P. Martínek - přednáška Udržitelná městská mobilita 
 P. Drdla - předání informace z PS Doprava 
 P. Ryška - očekávání arhitekta města a vazba na aktualizaci 

územního plánu 
 Přizvat někoho z ŘSD - volitelně 
 Někdo z CHKO - volitelně (např. Jaká je možnost jiného 

koridoru obchvatu?) 
o Předběžný termín veřejného projednání : dubnové jednání komise - 4. 

4. 2017  (případně jako součást dubnových hovorů s občany na 
městském úřadě) 

 
Úkol: Zahájit přípravu veřejného projednání, prověřit termíny, pozvat uvedené osoby. - Ing. 
Vráblová 
 

     5.  Hospodaření s vodou  
 Informace předal p.Miklík, materiál Hydrologické poměry nádrže Staviště byl 

rozeslán k prostudování členům komise: 
https://drive.google.com/open?id=0BwcVUcOW9mXIM05ndVJFT2JKVTQ 

 Spotřeba klesá za posledních 30 let o cca 50%. Cena vody roste a studie 
ukazuje, že je zde možné řešení - využívání pitné vody z vodní nádrže 
Staviště 

 
Úkol: Zda SVAK uvažuje v budoucnu o využití místního zdroje pitné vody viz. závěry  
        předloženého materiálu - zodpovídá pan starosta, T: květen 2017             
 
           
    6.  Fond Vysočiny pro rok 2017  

 Materiál rozeslán členům komise k prostudování e-mailem: 
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszSWtGWEd4ZHZsWlk 

 Prezentace: 
https://drive.google.com/open?id=0BwcVUcOW9mXIU0NLdWhodmRKbms 

 Zajistit informovanost také podnikatelům 
 Maximální využití dotačních prostředků pro potřeby města 

 
         
   7.   Energetická studie pro Město Žďár 

 Informace o energetice předal p. Miklík - riziko změny vlastníka ŽĎAS. Město 
by mělo mít náhradní zdroj tepla. 

 p. Navrátil informoval o jednáních na SATTu 

 
                
   8.   Průmyslová zóna / strategie ZR 

 P. Černý: ze strategie vyplývá, že bychom se měli snažit vytvářet pracovní 
příležitosti pro vysokoškolsky vzdělané zájemce, nabídka volných míst pro 
dělnické profese je dostačující, procento nezaměstnanosti ve městě je nízké.  

https://drive.google.com/open?id=0BwcVUcOW9mXIM05ndVJFT2JKVTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszSWtGWEd4ZHZsWlk
https://drive.google.com/open?id=0BwcVUcOW9mXIU0NLdWhodmRKbms


 Kapacita průmyslové zóny je naplněna, co dál? 
 P. starosta: problémy se soukromými pozemky v navazující části PZ, investoři 

budou muset jednat přímo s majiteli pozemků 
 Město by mohlo mít danou strategii, že hledá inženýrské firmy - vhodné by 

bylo prověřit co takovou firmu může přilákat  
o Kanceláře? 
o Inovační centrum? 
o Podnikatelské vzdělávání středoškoláků?  
o Koučování mladých podnikatelů?  
o Našinec lepší než cizinec? 

 

  
.       
Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 7. března  2017. 
 

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

skupin, Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného Radou města, městská zeleň, 

nemotorová doprava, rozvoj podnikatelského prostředí ve městě. 


