
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 18. 4. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 604/2016/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Připojení Žďáru k aktivitě „Města s dobrou adresou“ 

 

ANOTACE: 
 
Komise rozvoje města a životního prostředí na svém jednání dne 8. 3. 2016 doporučila Radě 
města připojení Žďáru k aktivitě „Města s dobrou adresou“. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje  
Připojení města Žďáru nad Sázavou k aktivitě „Města s dobrou adresou“ 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: Ing. Ilona Vráblová 
 

Předkládá: odbor rozvoje a ÚP 
 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Dánská výstava „Města s dobrou adresou“ 
 
Počet stran: 7 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
    Komise rozvoje města a ŽP byla na svém jednání dne 8. 3. 2016  seznámena prostřednictvím 
Mgr.Šeda s putovní výstavou, která je zaměřená na podporu nemotorové dopravy a to formou 
„Dánských pozitivních příkladů“. Pořádá ji asociace cykloměst s podporou Centra dopravního 
výzkumu. Výstava má venkovní ( 5 ks panelů) a vnitřní (30 rollupů) část. Podmínkou zapůjčení 
výstavy je uspořádání doprovodných akcí ( seminářů) na téma výstavy. Zapůjčení výstavy je 
bezplatné, vypůjčitel si hradí pouze převoz komponentů. 
    Termín konání výstavy je předběžně navržen na říjen 2016, nutná je rezervace s dostatečným 
předstihem. 
     Komise rozvoje města a ŽP navrhla spojení výstavy s projednáváním nemotorové dopravy ve 
Žďáře. Podporu i pomoc přislíbila také pracovní skupina Nemotorová doprava. 
    Členové komise připojení města k aktivitě bez výhrad odhlasovali. 
 
 
 
Geneze případu 

• Členové RM již byli o aktivitě Mgr. Šeda „Města s dobrou adresou“ seznámeni 
prostřednictvím zápisu z komise rozvoje města a ŽP, jenž byl rozeslán e-mailem dne 15. 3. 
2016 (Příloha č.2). 

 
Návrh řešení 

• Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM schválit připojení města k aktivitě „Města 
s dobrou adresou“. Nabízí se možnost projednání nemotorové dopravy ve městě 
s veřejností s použitím příkladů z jiných měst i ze zahraničí. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města schvaluje připojení města Žďáru nad Sázavou k aktivitě „Města s dobrou adresou“ 
• Rada města neschvaluje připojení města Žďáru nad Sázavou k aktivitě „Města s dobrou 

adresou“ 

 
Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a územního plánování doporučuje připojení města k dané aktivitě z důvodu 
možnosti veřejného projednání nemotorové dopravy ve Žďáře v atraktivnějším pojetí a se širšími 
souvislostmi. 
 
 
 
Stanoviska odborů: 
. 
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HOME (!HOME/) 

ZIVOT VE MESTE (IZIVOT-VE-MESTE/) 

PRfKLADY z PRAXE {/PRIKLADY-Z-PRAXE/) 

0 NAS {/0-NAS/) 

ZAPOJ SE {/ZAPOJ-SE/) 

Home (!) ; Prfklady z praxe Vpriklady-z-praxeD > Danska v:fstava GOOD CITY 

DANSKA VYSTAVA ,MESTAS 
DOBROU ADRESOUII 

----

Myslenka dostat do Ceska danskou V)fstavu MESTAs DOBROU 

ADRESOU se zrodila v olomouckem pivovaru CHOMOUT 

(http://Www.pivochomout.cz/) v listopadu 2014. 0 pul roku pozdeji v 

dubnu 2015 uz vystava spatrila svetlo sveta na stejnojmenne 

konferenci (http://www.cyklokonference.cz/terminy-seminaru/mesta

s-dobrou-adresou/43/) v Olomouci, na pude Univerzity Palackeho. 

Od te doby putuje po ceskych mestech, snadno seale nabfzf reakce: 

"No jo, to je D6nsko, to u n6s nikdy nebude". Od roku 2016 proto 

spolecne s V)fstavou putuje i nas tym, kter)f da V)fstave cesky 

V)fklad. Sledujte tedy, kde vystava momentalne je 

(http://www.dobramesta.cz/zapoj-se/zajimej-se-o-danskou-vystavu

good-city/) nebo kde bude. Muzeme se zde potkat. 
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dansky piibeh 
inspiruje Cesko 

Co to vlastne je ,dobra adresa"? Chapeme tento pojem 

ne jako Nemci, Danove ci Anglicane? A umfme ji v 

cesKvch podmfnkach vytvaret? 

hied z trochu jineho uhlu predstavujf dve putovnf 

pod souhrnnym nazvem Mestas dobrou 
resou o jejichz v)lrobu se postaralo Velvyslanectvf 

Danska v CR. Vystavy by mely nastartovat v ceskych 

fnkach verejnou diskuzi 0 kvalite zivota v nasich 

estech, predevsfm v souvislosti s mobilitou. 



Danska vystava GOOD CITY- Pi'iklady z praxe - Mesto s dobrou adresou Stranka c. 3 z 7 

,Dobra adresa" jako mesto prijemne pro obyvatele, kde se dobre 

zije, v Cesku zatim neni velke tema. Zalezi na nas, jak moe chceme 

veci me nit. jak znamo, kazda zmena stoji energii. Tato zmena vsak 

stoji za to. Pravo svobodne mobility ve meste nemusi b)lt jen prazdna 

fraze. Danska yY'stava ,Mestas dobrou adresou" dava moznost na 

chvlli se zastavit, nacerpat, jak to chodi jinde, rozsirit si obzory a 

trochu si v mysli hrat s tim, co zde muzeme videt. Nabizi sanci 

podivat se na nas zivot z jineho uhlu pohledu a ptat se sam sebe

kde bych chtel zit? Spravnou odpoved' nam pi'itom nemohou dat 

vedci ci projektanti, cesta je yY'sledkem nasi vlastni volby a 

spolecenske debaty. ceskou republiku ceka verejna diskuse, ktera 

pro mnohe nebude jednoducha. Ceska spolecnost si musi 

odpovedet na otazky: 

. jaka je cena verejneho prostoru? 

Co jsme ochotni udelat pro cist)l vzduch? 

jakou hodnotu ma zdrave a bezpecne prostredi pro nasa nase deti? 

Vice informacf k yY'stave: http://www.cyklokonference.cz/dobra

adresa/ (http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/) 

Ukazky panelu: 

VASEMESTO 
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l 

. ..lil!!L------------

DOBR.E MESTO 
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MESTO, DETI A STROMY 
Mestobudoumosti 
No~ -~ l¥:itrje:-:-kvaiity 
p~&~m~ -s kval!t.-mnnesta: 
Pi'imiil'I!M .-fmstota: -mmer.J, 
dopravrtf ~_a da!Si 
rysy zaj\Sfi¥ wroliou Uro.\'6i: 
mob!!tty;, da5tu~ a 
pi'ielliosti_- a zJI9.5enllMllity
futota.lfutnou podminkoo_ j€. 
aby z,~ mkt<i zmi:re!~ 
allia. -vyzkumy _j :zlru5enortl 
ukazujt; _:te auto~ ve 
riliis;:edi'Mpotr€bujerrie- pro 
kri.tkli vzilllenostl ·w. merte 
dostaCl.IJf j!zdnf k_ma:~ obj~vujf 
se l dalli a'item:ltlV)'.:NamistO 
aut j:soli_V-centru p"QWrf'IOSti 
_o!JYvatele milsta a jejlcll·iivot. 

Mesto budouwortl m ID ~
oaJdeme a~ tu odvahu my .• ) 

.Jtldl:tJ:&;j:lk<J_~ 

--~~-~-............-)oro~ 

li<'!lt~mil:>W:~~ 

"""'~-{~ 

Kill!Wliiil!lftrpti!oo:p!:;,d 
--Vll!trn~. 
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P.S. Vsimli jste si take zmfnce o pivovaru CHOMOUT v uvodu? To 

naznacuje tri veci: 

1) tato stranka nenf podporovana z prostredku EU, jinak by zde tato 

reklama nemohla b)ft. 2) chceme podekovat pivovaru za to, ze nam 

poskytl zazemf pro setkanf se zastupci danskeho velvyslanectvf, kde 

se mohla zrodit tato myslenka. 

3) pivovar sam vf, proc znacku Dobra adresa chce podporovat

vice 0 nas/firmy Chttp://www.dobramesta.cz/o-nas/firmy/l 

CHCI SE TAKE ZAPOJIT (/ZAPOJ-SE/) 
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ZIVOT VE M ESTE Uzivot-ve-mestel) 

lak zijeme (!zivot-ve-meste/jak-zijeme-ve-mestech/) 

0 cem smyslfme (!zivot-ve-meste/co-ocekavame-od-mestl) 

Problemy mest Uzivot-ve-meste/jake-jsou-problemy-mestl) 

Dobra adresa (lzivot-ve-meste/dobra-adresa/) 

0 NAS (Io-nas!) 

Kdojsme 

Odborne organizace (!o-nas/#organizace) 

Podporujf nas Uo-nas/#podpora) 

Kontaktujte nas Uo-nas/#kontakt) 

PRfKLADY Z PRAXE Upriklady-z-praxe/} 

· ZAPOI SE Uzapoj-se!) 

(c) 2016 Mestas dobrou adresou 
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