
 

Zápis 
 

z 22. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí  
konaného dne 13.6.2017 ve Žďáře nad Sázavou 

 
Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
Předseda komise: Ing. Aleš Studený 
Tajemník komise: Ing. Jan Prokop 
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů, Ing. Oldřich Sedlák, Bc. Lucie Zemanová, Ing.              
Stanislav Večeřa 
Omluveni: Ing. Jan Novák, Ing. Martin Černý, Ph.D., Anna Janů, Ing. Martin Slánský, Jaroslav              
Miklík, Radek Studený, Ing. Škodová, Ing. Luboš Koubek a Mgr. Hana Vykoukalová 
Nepřítomni: 
Hosté: Ing. Vlastimil Forst, Ing. Věra Stočková, Ing. Miloslav Sláma 
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 
Přítomno jednání bylo pouze 5 členů komise a komise tedy nebyla usnášení schopná. Proto              
neprobíhalo žádné hlasování. 
 

1. Program jednání 
Program jednání byl probrán přítomnými členy komise dle pozvánky. 
 

2. Účast hostů  
Nedostavili se osobně zvaní hosté: Ing. Luboš Koubek a Mgr. Hana Vykoukalová. 
Účast dalších hostů na jednání byla dobrovolná a ze strany členů komise nebyly vzneseny              
námitky. 
 

3. Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře nad Sázavou 
V rámci jednání byla navštívena některá konkrétní místa na cyklotrasách, která nejsou z             
pohledu nemotorové dopravy optimálně řešena. Byla analyzována riziková místa, definovány          
možnosti odstranění nedostatků, uvedeny příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Zároveň             
byly představeny projekty, jenž má město v projektových přípravách, příp. byly zařazeny v             
zásobnících projektů a jsou vyhledávány vhodné finanční prostředky. Byla projeta větší část            
navrhované značené cyklotrasy z Hamrů nad Sázavou do Polničky a přitom se diskutovalo o              
způsobu jejího značení. 
 
Úkol: M. Sláma (vedoucí pracovní skupiny Nemotorová doprava) – Vypracovat studii značení            
cyklotrasy Hamry–Polnička. Navrhnout umístění vodorovného a svislého značení na této trase a            
zjistit potřebný počet značek. Hlavně svislých značek s ohledem na minimalizaci počtu nově             
budovaných. (využít stávající sloupy a sloupky stávajících značek) 

 



 
Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 19. září 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. 

 


