
 

Zápis 

 
z 28. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí  

konaného dne 20. 02. 2018 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, Jaroslav Miklík, Ph.D., Ing. Stanislav Večeřa,             
Anna Janů, Radek Studený, Tomáš Sedláček, Ing. Martin Černý 
Omluveni: Bc. Lucie Zemanová, Ing. Jan Novák 
Nepřítomni: Ing. Oldřich Sedlák 
Hosté: Ing. Irena Škodová, Ing. Petr Scheib, Ing. Josef Klement 
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 

1. Program jednání 
Hlasování o programu jednání 20.02.2018 
Pro:  8            Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0            SCHVÁLENO 
Po projednání byl program schválen. 
 
 

2. Účast hostů  
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 20.02.2018:  Ing. Irena Škodová, Ing. Petr Scheib 
Pro: 8            Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO 
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena. 
 
 

3. Kontrola úkolů 
● Neumannova ulice - termín řešení 17.4.2018. 
● Ing. Škodová - seznámení s postupem získání výsledků rozborů vod řeky Sázavy ve             

městě. Společnost VAS bude požádána o zprávu z analýzy vzorků získaných z            
Povodí. Další postup bude prezentován 17.4.2018. 

● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají. 
● Úkol: tajemník komise zašle informace o vyhodnocení zjednosměrnění provozu na ul.           

Nádražní, pokud budou k dispozici do 7.3.2018, kdy se koná setkání s občany v              
knihovně od 18:00. 

 
 

4.  Zdroj tepla pro město 
● Úkol z prosincového jednání komise - připravené otázky členů komise. 

 



● Stav tepelné energetiky ve městě. 
● Pozvaní hosté: Ing. Josef Klement (místostarosta města), zástupce firmy Satt a.s.,           

Milan Šorf (MěÚ Žďár nad Sázavou) 
● P. Scheib: problematická lokalita mezi kotelnou na ul. Studentská a Poliklinikou. Nízká            

dimenze by měla být řešena zadáním PD a následnou realizací. Stávající síť je             
rekonstruovaná v délce 22 km. Počítá se s napojením nové části Klafaru a dalších              
budov ve městě. Zvažují se i další investice i s ohledem na návratnost. Upozornil na               
problém zásobování horkovodní sítě vodou - definovat zdroj. Prioritou je zůstat na            
ŽĎASe, i když se zvýší náklady z ekologických důvodů. Exit strategie - priorita větev              
libušín - poliklinika. Jaké zdroje využít - kogenerační jednotka na Libušíně bude nyní             
zvažována - poptávána. Je nutné zvážit zdroje a vývoj cen - plyn, uhlí, elektrika. Bude               
se předělávat regulace sítě. 
Výhled strategie ŽĎASu bude znám příští rok. Výjimku má udělenou do roku 2022.             
Investici, kterou budou muset od rok 2023 vynaložit je 80-100 mil. Kč. 

 
 
Starosta s místostarostou dále seznámili členy komise o probíhajících přípravách či realizacích            
na projektech města. 
 
Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 27.03.2018, v 16:30 v             
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad              
Sázavou. 
 
 
 

 


