Zápis
ze 3. zasedání Komise komunálu a životního prostředí dne 22. 5. 2019
Garant komise:
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Přítomní hosté:
Tajemnice komise:

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou
Ing. Joshua Janů (předseda komise), Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel
Herold, Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka, Igor Jelínek, Mgr. Alena
Kratochvílová, Vlasta Vostřežanská
Patrik Chudovský
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb
Ing. Michael Bačovský, garant Smart City ve Žďáře nad Sázavou
Miluše Kozáková

Program:
1. Zahájení, schválení hostů, schválení programu
2. Smart City - Chytrý Žďár
pozván Ing. Michal Bačovský, garant Smart City ve Žďáře nad Sázavou
představí projekt Chytrý Žďár viz https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/smart-city
připravte si prosím případné dotazy
3. Stav mostů ve městě
- viz. materiál v příloze mosty.pdf (navrhuje Ing. Šenkýř)
- viz. mosty vyjadreni uradu.pdf (v rámci přípravy zasedání komise poskytla Ing. Wurzelová
aktuální informace obsažené v dokumentu mosty_vyjadreni_uradu.pdf)
4. Zlepšení veřejného prostoru na nám. Republiky
- viz. materiál v příloze namesti.pdf (navrhuje Ing. Janů)
5. Rekonstrukce ČOV
- viz. materiál v příloze cov.pdf (navrhuje Ing. Šenkýř)
6. Různé
7. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání a přítomných hostů
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise a zjistil usnášeníschopnost komise.
Představil návrh programu pro dnešní zasedání a představil přítomné hosty.
Usnesení
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a přítomnost hostů na jednání komise.
Hlasování : Pro: 8
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 2) Smart City - Chytrý Žďár
Ing. Bačovský představil projekt Smart City, který má zajistit zavedení moderních technologií
tam, kde je to účelné.
- Komunikační aplikace – zrušení Lepšího místa, hledá se alternativa
- Podporovat přípravu na změnu klimatických podmínek
- Pakt starostů a primátorů a také na Výzvu 02/2019 z OP ŽP. Pakt zavazuje
signatářská města, aby do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o 40%.
Podstatné je, že výchozí rok si může město vybrat. Může to být i rok např. 2009,
podstatné je, zda z té doby existují údaje o produkci CO2 a případně jiných
skleníkových plynů.

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=1888
diskuse:
p. Wurzelová – info o dotazovně, která je hojně využívána občany – zjistit zda by šlo vylepšit
- např. fotografie, GPS apod.
p. Šenkýř - stav životního prostředí na webu (stav ovzduší, otázka vody - zásobování vodou,
znečištění řeky, „rozpálenost náměstí” aj.)
p. Bačovský – na městské tržnice je stanice na stav ovzduší
Město má strategii rozvoje na roky 2016 – 2028 – existují pracovní skupiny – představení
hlavních výstupů bude 29. 5. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva města –
všichni členové komise jsou zváni
p. Kratochvílová – největší problém dopravy – je velký obchvat města
p. Řezníčková – dnes na jednání s ŘSD – musí se zpracovat studie – bez té se nelze
posunout dál, musí vyjít ekonomická rozvaha
p. Herold – již před 10 lety technická studie, před 3 roky jednání s ministrem
Chystá se propojka – Brněnská – Jihlavská
p. Janů – ukončil debatu – že tato otázka více náleží komisi rozvoje
Ad 3) Stav mostů ve městě
p. Šenkýř zhodnotil současný stav a žádá podrobnější informace o mostech
p. Wurzelová – kontroly a prohlídky mostů se provádějí, vloni materiál do rady – 2 lávky
problematické – zde je také majetkoprávní problém – městský úřad na tom pracuje
vloni rada města rozhodla o rekonstrukci mostu na ul. Kovářova
p. Jelínek – je kontrolovaná také lávka u sauny?
p. Odvárka – okamžité uzavření 2 rizikových lávek?
p. Řezníčková – návrh Vstup na vlastní nebezpečí – jako např. na hrázi přes Pilskou nádrž
p. Šenkýř – chtěl vědět, koho je lávka u Viaduktu – město zná majitele
p. Zástěra – kolik má město mostů? – 10 – v případě havárie – odpovědnost by byla na
městě
p. Wurzelová – chystá se pasport komunikací a mostů
p Vostřežanská – požaduje k lávkám ceduli „vstup na vlastní nebezpečí“ a dále upozorňuje
na špatný stav zrekonstruovaného mostu v Klášteře
p. Řezníčková – město s tím nemůže nic dělat – když není majitelem – písemná upozornění
jsou posílána
Návrh usnesení
Komise žádá radu města, aby členy komise informovala o výsledku řešení
majetkoprávních jednání.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 1

Ad 4) Zlepšení veřejného prostoru na náměstí Republiky
p. Janů zpracoval materiál k rekonstrukci Nádražní ul.
Problémy již nyní po rekonstrukci náměstí, je třeba to hodnotit společně náměstí a pěší zónu
- trávník vyšlapaný a v zimě – bezbariérová trasa – chodník se neudržuje, lidi tam
nechodí
- vozidla taxislužby parkují na chodníku, je třeba hledat vhodnější variantu
p. Kratochvílová navrhuje parkování např. u hotelu Veliš

p. Šenkýř se dotazoval na záměr architekta a kontrolu městské policie
p. Řezníčková – kontrolu městská policie provádí
p. Odvárka se zajímal o stavbu „Bílý lev“, zda má investor nějaký termín
p. Řezníčková zjistí termíny, je to snahou města aby se stavba dokončila co nejdříve,
problém, že je zde již 4 majitel
Návrh usnesení
Komise doporučuje radě města, aby s ohledem k chystané rekonstrukci povrchů ul.
Nádražní (v úseku od „Bílého lva“ k poště) zadala příslušným odborů městského
úřadu zjistit a navrhnout možnosti řešení předmětného prostoru tak, aby došlo ke
zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu (pohyb chodců přes plochu městské
zeleně, nevyhovující plán a provádění zimní údržby, nevhodné stání vozidel taxi
v křižovatce a hlavní pěší trase, znečišťování veřejného prostoru nedopalky cigaret
pocházejících od některých řidičů vozidel taxislužby a jejich klientů, emise výfukových
plynů stojících vozidel). Problém s parkováním vozidel taxislužby doporučuje komise
řešit zajištěním jiných vhodnějších parkovacích míst pro tato vozidla.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 1

Ad 5) Rekonstrukce ČOV
p. Šenkýř seznámil přítomné, že stávající čistička je v chodu 22 let – stará technologie musí
dodržovat přísnější limity, což je složité.
Od r. 2016 se nic neděje přesto, že v r. 2021 budou končit evropské dotace.
Finanční zapojení města a Svaz VaK a VAS.
Návrh usnesení
Komise žádá radu města, aby koncem roku 2019 dala komisi informaci o stavu
plánované rekonstrukce ČOV,
Hlasování : Pro: 8
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Různé
p. Odvárka – zda je již vyhodnocena zimní údržba a jak se město staví k sečím ohledně
zadržení vody v krajině
p. Wurzelová - dnes vyhodnocení s dodavatelem – dne 3. 6. 2019 půjde do rady města
materiál k vyhodnocení zimní údržby
Uklízelo 11 subjektů
p. Herold – v zimě špatný stav chodníků – zlepšit kvalitu a upravit smlouvu s dodavatelem
p. Vostřežanská – je proti květným loučkám uprostřed města – rizika alergií, klíšťat apod.
p. Wurzelová – zájem vedení města tyto louky mít, ale i zde budou 2 seče – po roce bude
vyhodnocení
p. Vostřežanská – na ul. Novoměstská u stavby - po pracovní době by zde nemusela platit
30 km rychlost
p. Šenkýř – zmapování výpustí – p. starosta poslal materiál – je třeba udělat i další část
- Je možné používat round up?
p. Wurzelová – pokud je povolený – nelze ho zakázat
p. Herold – průběžné opravy děr v komunikacích – po celém městě
p. Wurzelová – průběžně se to děje, podle toho kde je to nejhorší
Odešla p. Kratochvílová

Návrh usnesení
Komise doporučuje radě města, aby v případě, že tak nebylo doposud učiněno, byla
provedena identifikace výpustí odpadních vod do řeky Sázavy v úseku od Měú po
ČOV.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 7) Závěr
Příští zasedání komise je 19. 6. 2019 v 15,00 hodin v zasedačce v krčku (odbor
životního prostředí).

Zapsala: Miluše Kozáková
Schválil: Ing. Joshua Janů

