
 

Zápis 

 
z 23. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí  

konaného dne 19. 9. 2017 ve Žďáře n. S. 
 
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, Jaroslav Miklík, Anna Janů,              
Ing. Jan Novák, Ing. Martin Černý, Ph.D., Bc. Lucie Zemanová 
Omluveni: Ing. Martin Slánský, Ing. Stanislav Večeřa, Radek Studený 
Nepřítomni:  
Hosté: Ing. Irena Škodová, Ing. Arch. Zbyněk Ryška 
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 

1. Program jednání 
Hlasování o programu jednání 19.9.2017 
Pro: 8                Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0            SCHVÁLENO 
Po projednání byl program schválen. 
 
 

2. Účast hostů  
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 19.9.2017: Ing. Irena Škodová, Ing. Arch. Zbyněk              
Ryška, p. M. Sláma. 
Pro: 8          Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO 
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena. 
 
 

3.  Kontrola úkolů 
● Informace o hlavních investičních prioritách města na rok 2018 

○ Informace předal Z. Navrátil: 
■ Klafar III - další výstavba dvou ulic - alokace 20 mil. Kč; rekonstrukce             

sídliště Vodojem - 12 mil. Kč; V lískách Na úvoze - rekonstrukce            
kanalizace a povrchy komunikací - 10 mil. Kč povrchy, 8 mil. Kč            
kanalizace; úprava parku Farská humna - klavír, zokruhování komunikace         
v parku; Rekonstrukce bývalé vodárny z dotace; Rozvoj cyklostezek -          
lávka Farská humna a propojení na cyklostezku u ul. 1. máje, propojení na             
Stržanov, ; úpravy zastávek MHD - Vysočany; přechody pro chodce - ul.            
Husova; Sociální zázemí fotbalového stadionu, kabiny přípravky fotbalu a         
tenisu - dotace z MŠMT; křižovatka Novoměstská x Neumanova; pořízení          

 



elektromobilu; energetický management; Generel dopravy, pasport      
komunikací, koncepce Smart city; Rozvoj informačních systémů MěÚ a         
PO - dotace. 

● Značení cyklotrasy Hamry-Polnička 
○ Informace předal M. Sláma: 

■ Projednáno na Kraji s krajským cyklokoordinátorem. Shledal nápad jako         
velmi dobrý. Financoval by kraj, značil by KČT. M. Sláma předá informaci            
v případě potřeby. 

■ Na jaře 2018 by mohlo být zahájeno značení. 
● Informace ohledně směrnice “Architekt” 

○ Směrnice zpracována a schválena RM: 
○ http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-069/1130-17-ORUP.pdf 
○ http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-069/1128-17-taj.pdf 

● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají. 
 
 

4. Termíny konání Komise po zbytek roku 2017 
● Návrhy: 17.10., 14.11., 19.12.2017 

 
Pro: 8          Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO 
Po projednání byly návrhy schváleny. 
  

5. Předání informace z skupiny “Zapojení řeky do města” 
- Skupina analyzuje možnosti, které skrývá řeka Sázava pro obyvatele města. 
- Skupina se shodla, že oživování řeky má smysl, ale jejich práce bude ztrácet 

smysl, pokud kvalita vody v Sázavě bude na stávající úrovni. 
- Každý občan se může přesvědčit pouhým pohledem, že kvalita vody neláká ani 

lidské oko, natož aby vybízela k projížďce na loďce nebo snad i koupání. 
- Pracovní skupina doporučuje co nejrychleji vyvolat setkání se zástupci: 

- Povodí Vltavy, Závod Dolní Vltava 
- Vodárenská akciová společnost 
- Odbor Životní prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou 
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (Územní pracoviště Žďár nad 

Sázavou) 
- Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

- Vyžádat si analýzu vzorků jednotlivých vpustí – viz přiložená mapa se 
souřadnicemi a fotografiemi. 

- https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszMXUyMk9RZkItdDg 
- Kde bude identifikován problém provést kontrolu vpusti a najít hříšníka, 

který není napojen na městskou kanalizaci. 
- P. Sláma doplnil: Analýzu vody zvažují provést také žáci z gymnázia - 

paní Rosecká. Od KV získají žáci potřebnou technologii k rozboru. 
- Dále pracovní skupina doporučuje zahájit hledání systémového řešení pro další 

 

http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-069/1130-17-ORUP.pdf
http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-069/1128-17-taj.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszMXUyMk9RZkItdDg


zvyšování kvality vody v Sázavě. 
- Řešení může spočívat např. ve změně provozu (pravidelné zvýšení 

průtoku). 
 
ÚKOL: Zjistit příčinu kvality vody, realizovat odběry vzorků. (Z. Navrátil) 
ÚKOL: Zajistit analýzu kvality vody viz přiložená mapa a zjistit, jak upozornit majitele na              
nelegální vypouštění splaškové vody. Bude řešeno v rámci možností MěÚ. Zprávu o stavu a              
výsledcích podá tajemník komise. (J. Prokop) 
 

6. Studie humanizace centra 
○ Komise dostala k prostudováni Studii humanizace centra: 

■ https://drive.google.com/open?id=0B5Z7QdJ-lJmyTlFqMjl0Qm5oNWs 
■ https://drive.google.com/open?id=0B5Z7QdJ-lJmydEowWWpIOUtsQVU 

 
○ Arch. Z. Ryška 

■ Představení myšlenek k centrum města 
■ https://drive.google.com/open?id=0B5Z7QdJ-lJmySVA1NzVBNWl1X3c 

○ Předání informace o aktuálním stavu a probíhajících projektech - předala Ing. 
Škodová 

○ Dle návrhu Arch. Ryšky na příštím jednání komise stanovit návrh etapizace - 
priorit jednotlivých částí. 

 
ÚKOL: Všichni členové komise si prostudují předložené materiály a na dalším jednání proběhne             
diskuze směřující ke stanovení prioritních oblastí/etap. 
 
 
Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 17.10.2017, v 16:30 v             
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad              
Sázavou. 
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