Zápis
ze 7. zasedání Komise komunálu a životního prostředí dne 11. 12. 2019
Garant komise:
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Přítomní hosté:

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou
Ing. Joshua Janů (předseda komise), Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel
Herold, Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka, Vlasta Vostřežanská
Patrik Chudovský, Igor Jelínek, Mgr. Alena Kratochvílová
Ing. Dana Wurzelová

Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení případných hostů
2. Administrativní úkony
3. Termíny zasedání komise v roce 2020
4. Plán činnosti pro rok 2020
5. Komunikace s radou města, zpětná vazba
6. Různé, 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.
Usnesení:
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a přítomnost hosta Ing. Dany Wurzelové na jednání komise.
Hlasování: Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO

Ad 2) Administrativní úkony
Přítomným členům byl nechán podepsat Závazek mlčenlivosti zaměstnance a souhlas se
zasíláním informací elektronicky (GDPR).
Paní místostarostka Řezníčková domluví s klubem ODS náhradu za Mgr. Alenu
Kratochvílovou.
Ad 3) Termíny zasedání komise v roce 2020
Byly navrženy a odsouhlaseny termíny pro zasedání KKŽP pro první pololetí roku 2020.
Vždy středa v 15.00 hodin: 15. 1. 2020, 12. 2. 2020, 18. 3. 2020, 15. 4. 2020, 13. 5. 2020,
17. 6. 2020.
Ad 4) Plán činnosti pro rok 2020

Členové komise diskutovali o jednotlivých tématech, kterými se chtějí zabývat v dalším roce
(2020):
a) Situace ohledně kvality ovzduší - informační kampaň před topnou sezonou (individuální
zdroje znečištění). Navrhuje p. Šenkýř - špatná situace ohledně kvality ovzduší především
v ZR 7, ZR 5. Toto téma bylo operativně prodiskutováno, není nutné jej zařazovat
samostatně na program dalšího zasedání. Je možnost vytvořit letáky do domácnosti – návod
– základní rady. Vhodnější však bude dát informaci do zpravodaje.
Paní místostarostka Řezníčková domluví s p. Remarovou a ve spolupráci se zástupcem
OŽP – Ing. Kubálkovou – článek do Žďárského zpravodaje – pokud možno do 19. 12. 2019,
aby mohl vyjít ještě v lednovém vydání.
b) Krizové řízení města (povodně, sucho, vichřice, výpadek elektřiny) a jeho připravenost,
Tímto tématem se doporučuje zabývat Ing. Šenkýř.
Na prosincové zasedání komise zval předseda Janů pana Šulce, který má na starosti krizové
řízení,
ale
nemohl
se
zúčastnit
z
nedostatku
času
v
závěru
roku.
p. Řezníčková – odchod p. Josefa Šulce ze současné pracovní pozice a předání p. Jaromíru
Pospíchalovi – pozveme je v únoru či březnu na jednání KKŽP
c) Městské lesy a rybníky (kůrovcová kalamita, kontrola kvality vody, zdroj vody pro
Gottlerův rybník na Neumannově ul.)
Gottlerův rybník – zpracovaný projekt – ORUP – mělo by se dělat v r. 2020
Lesy – nemáme závěrečnou zprávu – na požádání může zprávu p. Leština předložit –
V 1 – 2/2020 bude známo hospodaření
p. Řezníčková – město má dobrý odbyt dřeva firma - viz smlouva se spol. Stora Enso
p. Vostřežanská – nepořádek po těžbě v lese, kdo bude uklízet? Upozornění na bezdomovce
- město zajištuje úklid.
p. Řezníčková - zalesňujeme odrostkama, zabezpečené sazenice – získali jsme i dotaci
pozvat Ing. Leštinu na komisi – kdy to bude aktuální (např. červen)
d) Zvláštní ochrana povodí Oslavy na katastru města jako příspěvek města k zajištění
dostatku pitné vody z Mostiště,
p. Šenkýř - dlouhodobá záležitost – žádný orgán neřeší zasakování vody do půdy – je nutno
aby to řešily obce.
Zpracovat projekt a oslovit zda se Žďárem půjdou ostatní obce?
p. Řezníčková – až bude sraz starostů – (bývalého okresu) – pozve Ing. Šenkýře,
Jsou jednání se zemědělci – obnovují se cesty u Vetle – u Zelené hory – neprodávají se tyto
pozemky – obnova cest
p. Zástěra – může město ovlivňovat plodiny na polích – ne nemůže
Smlouva – se zemědělci – pokud půdu nezhodnocuje dobře – může se mu odebrat…

e) Ochrana Pilské nádrže před splachy (protierozní opatření, způsob hospodaření).
p. Šenkýř – existuje mapa erozí kolem Piláku? Aby se tím město zabývalo – přesto že např.
Pilák není města – a také publikovat směrem k občanům

Protierozní opatření – jaká prevence?
Zatravňovací pruhy – záleží na orgánu ZPF – jak bude posuzovat…komunikace a opakovat
odkazy na webové služby týkající se diskutované problematiky:
Půdy ohrožené erozí: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
Monitoring eroze:
https://me.vumop.cz/app/
f) Ostatní
p. Janů - zmínil, že dosud komise řešila témata vzešlé především z iniciativy členů komise.
Je rovněž žádoucí, aby se rada města vyjádřila k tomu, jaké otázky chce, aby komise řešila a
které nikoliv. Např. jakým způsobem může být komise zapojena do tvorby rozpočtu města.
Pokud by někdo z členů komise měl návrh na vhodné místo, kde by komise mohla v průběhu
roku provést své "výjezdní" zasedání nebo přímo v terénu řešit nějakou problematiku, tak se
tomu rozhodně nebude bránit.
p. Řezníčková – pokud se na členy komise obrací občané – nejjednodušší varianta napsat
přímo jí nebo vedoucí OKS
p. Wurzelová – havarijní věci se musí řešit – většina však musí jít přes stavební úřad
nové podněty od občanů – těch je hodně – nedokážeme je zařadit do provozního rozpočtu,
ale musí do investičního nyní se tvoří pasport komunikací – bude vidět, kde je problém
Investice – měl by být přehled – plán a harmonogram akcí – zveřejněno na webu města co
se chystá
p. Odvárka – jak je zajištěna zimní údržba?
p. Řezníčková – spol. p. Ing. Pitky je ve výpovědi – do konce června 2020 však bude vše
zajišťovat
Bylo by vhodné dát do Žďárského zpravodaje informace o pohotovosti, kam hlásit aktuální
závady ve schůdnosti a sjízdnosti – pracovníci OKS a MP.
p. Herold – zpomalovací semafor Bezručova, na ul. Wonkova – hodně řidičů jezdí na
červenou…
p. Vostřežanská – chodci nemají absolutní přednost – apel na MP aby se k tomu vedly i děti
na přechodech
p. Řezníčková – souhlasí s p. Vostřežanskou, město získalo dotace na telematiku s nízkou
spoluúčastí města
p. Wurzelová – všechny semafory jsou dožité a díky dotaci se podaří v příštím roce vyměnit
Pozn.: Na základě průběhu diskuse vypracoval předseda komise tabulku č. 1 níže.
Tab. č. 1 - Přehled navržených témat k projednávání na dalších zasedáních komise:
termín KKŽP
15. ledna

témata, navržené body programu
1. problematika pohřebnictví, kontrolní
mechanismy, 2. evidence psů, čipování a
zvýšení poplatků za ně, úklid exkrementů

hosté, zástupci úřadu
Ing. Miloslav Dvořák,
Miroslava Zachová

12. února

1. krizové řízení - připravenost města, postupy,
2. odpadové hospodářství (nový zákon, vývoj
cen, systém svozu, kompostování)

pan Josef Šulc, PhDr.
Mgr. Jaromír Pospíchal

18. března

komunikace na území města, jejich správci a
vlastníci, vývoj v projektu Chytrý Žďár

Ing. Michal Bačovský

15. dubna

1. problematika pachtovních smluv, práva a
povinnosti smluvních stran (kontrola způsobu
hospodaření), možnosti ochrany Pilské nádrže
před splachy, protierozní opatření, ochrana ZPF

Ing. Jaroslav Doubek,
JUDr. Stanislava
Prokopová

13. května

1. městské lesy, rybníky a hospodaření v nich,
kůrovcová kalamita, nová výsadba, zdroj vody
pro Gottlerův rybník, závěrečná zpráva

Ing. Kamil Leština

17. června

1. ochrana povodí Oslavy - info o vývoji jednání
s dalšími obcemi, 2. příprava témat pro druhou
polovinu roku 2020

Ad 5) Komunikace s radou města, zpětná vazba
p. Janů - v uplynulém roce jsme se zabývali různými tématy a k řadě z nich jsme přijali
usnesení, která byla radním města předána k projednání. Je vhodné, aby členové komise
byli informování ohledně vývoje v záležitostech, které byly komisí již projednány, například
jde o tyto:
- Parkování u nádraží po uzavření parkoviště Kaufland,
- monitoring znečištění Sázavy na území města,
- pasportizace kanalizace (seznam vyústí do Sázavy od MěÚ po ČOV),
- náplň činnosti komise - schválení radou,
- personální zabezpečení komise z oblasti ŽP,
- vizualizace parkovacího domu a
- plánovaná rekonstrukce ČOV.
V blízké době by mělo proběhnout setkání zástupců (předsedů) jednotlivých komisí za účasti
členů rady, které se má konat alespoň jednou ročně. Měla by se řešit koordinace činnosti a
vzájemná informovanost jednotlivých komisí. Např. komise rozvoje by se mohla zabývat tím,
jak jsou jednotlivé "rozvojové" projekty diskutovány s veřejností.
Paní místostarostka Řezníčková předloží k lednové nebo únorové komisi, jaký je vývoj ve
výše uvedených záležitostech
Ad 6) - Různé
- p. Janů - Rád by probral možnosti řešení velkého množství komunálního odpadu
ukládaného u Domu kultury na ul. Dolní (zejména při akcích), na které nestačí stávající
kontejnery. Bylo by řešením například možnost přistavit velkoobjemový kontejner pro
víkendy, kdy jsou plesy a další akce?
p. Odvárka – smluvní vztah s Kulturou Žďár – pokud jsou 2 plesy za víkend je množství
kontejnerů nedostačující

p. Řezníčková – požaduje předání fotodokumentace z tohoto týdne, s Kulturou Žďár
naleznou optimální řešení tohoto problému
p. Odvárka - na Sattu – nájemci prostor dostávají výpověď?
p. Řezníčková – ano dostávají, město si chce určité věci dělat samo „malé technické služby“
- p. Vostřežanská – otázka pohřebnictví – navrhuje zařadit do programu lednového zasedání
komise
- p. Janů – Je projektována rekonstrukce lávky vedoucí od parkoviště u MěÚ přes řeku
Sázavu směrem k Domu Kultury. Pochozí plocha této lávky bude tvořena ocelovým roštem.
Toto řešení je sice výhodné z pohledu zimní údržby, nicméně může být obtížné pro chůzi v
obuvi s podpatky. Lávka bude bezbariérová, je tedy nutné počítat s nárůstem počtu cyklistů v
těchto místech. Bylo by dobré, aby o podobných záměrech byla komise informována ještě
před definitivním schválením způsobu řešení.

Příští zasedání komise proběhne 15. 1. 2020 v 15.00 hod.

Zapsala tajemnice komise:
Schválil:

Miluše Kozáková
Joshua Janů

