Zápis
z 8. zasedání Komise komunálu a životního prostředí ze dne 15. 1. 2020
Garant komise:
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Přítomní hosté:

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

Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení případných hostů
2. Psi ve městě / poplatky, evidence, čipování, úklid exkrementů/
3. Problematika pohřebnictví
4. Různé, závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání a přítomných hostů
Paní místostarostka přivítala všechny přítomné členy komise a z důvodu nemoci předsedy
komise ji vedla. Byl představen program, o kterém bylo hlasováno.
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: 7
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ad 2) Psi ve městě
Byla schválena nová Vyhláška o místním poplatku ze psů
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nadsazavou-c.-1-2019-o-mistnim-poplatku-ze-psu
Informace k povinnému označování psů https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovanipsu/
Paní místostarostka Řezníčková informoval členy komise, že se dělal průzkum mezi
ostatními podobně velkými městy jako je Žďár.
Připomněla, že se tento poplatek dlouho nezvyšoval( od roku 1993) a náklady na psy město
má – odchyt psů, náklady na útulek, prohlídky apod.
Návrh, než bude zřízen celostátní registr, zvážit zda město zavede svůj registr pro své
účely.
Dále se diskutovalo ohledně zvýhodnění výše poplatku v místních částech oproti Žďáru.
Byl také návrh zvážit nákup papírových sáčků včetně lopatek. Otázkou je cena.

Ad 3) Problematika pohřebnictví
Vyhláška města https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/vyhlaska-6-2003
Příslušná legislativa https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256
Ing. Wurzelová – představila situaci ohledně pohřebnictví
Město je provozovatel pohřebišť Jamská, Horní, Zelená hora.
Správce pohřebišť je firma SANTA G.
Novým dokumentem je Řád pohřebišť, který zaznamenal výrazné změny – na hřbitově na
ulici Jamská se od 13 řady nelze pohřbívat do země, lze uložit urny nebo použít hrobku.
Byla vedena diskuse na toto téma a na téma pohřebních služeb.
Komise doporučuje mít připraveny informace pro občany, aby v případě jakýchkoli
pochybností věděli na koho se obrátit.
Ad 4) Různé
a) Paní místostarostka informovala o splněných úkolech vyplývajících ze 7.
zasedání KKŽP
- v lednovém vydání Žďárského zpravodaje vyšel článek o ovzduší
- Situaci o absolutní přednosti u chodců již 2x konzultovala s vedoucím městské
policie, který přislíbil informování svých lidí
- kontaktovala klub ODS o náhradu člena komise p. Kratochvilové, která na funkci
rezignovala – zatím není náhrada
- Nepořádek u Domu kultury po plesech - řešeno s p. ředitelkou Lorencovou –
zajištěno
- Parkování u nádraží – dohledává se dokument, zda nebyla podmínka pro prodej
Kauflandu, že zůstane veřejným parkovištěm, závory zatím nejsou v provozu,
v lokalitě je projektováno další parkoviště na autobusovém nádraží a na ul.
Chelčického – na vytvoření 35 – 40 parkovacích míst
- Pasport kanalizace se nyní zpracovává – zatím není elektronicky
- Personální zabezpečení odboru životního prostředí při účasti komise – vedoucí
odboru přislíbil v případě potřeby svou účast či svých podřízených
- Monitoring znečištění Sázavy na území města - lze poskytnout
- Vizualizace parkovacího domu – paní krajinářka zatím neměla čas, ale přislíbila
v budoucnu opět účast na komisi a předvede, jak by měl dům vypadat
- Rekonstrukce ČOV – nyní se zpracovává dokumentace pro územní řízení
b) p. místostarostka prověří zda je možné členům komise po dodání SPZ automobilů –
povolit parkování před městským úřadem k jednání komise
c) p. Šenkýř – v poslední době zvýšení nákladní dopravy přes náměstí – velké množství
polských kamionů. Zpoplatněné jsou silnice – Havlíčkův Brod – Kolín a Brno –
Svitavy.
p. místostarostka zjistí – proč není zpoplatněna silnice 19 a 37 – a tím pádem nárůst
nákladní dopravy přes Žďár
Diskutovala se dále tato témata, zavedení mýtného, průjezd naším katastrem
zpoplatněn aj.; pasport komunikací je k dispozici na webu města; znovu vyhlášen
Generel dopravy
d) p. Vostřežanská - vyhrazené parkování invalidů

parkovací místa jsou často prázdná a auta jsou zaparkovaná na neoznačených
parkovacích místech, dotaz zda je možné to zregulovat
p. místostarostka – je nutné plnit normy
e) p. Herold – dotaz zda bude prodloužena cyklostezka z ul. Purkyňova
p. místostarostka zjistí, domnívá se, že se jedná o pozemky Kinských
f)

p. Zástěra - Mělkovice nemají možnost hlásit rozhlasem
p. místostarostka zjistí z jakého důvodu?

g) p. Herold - opravy zastávek Vysočany a u spořitelny umístit novou – šlo by potom
jednoduše přemístit
p. místostarostka – postupně se zastávky budou opravovat, první u polikliniky, ta se
bude přesouvat směrem k Lidlu a již bude splňovat všechny parametry
p. místostarostka zjistí, zda by ke spořitelně šlo umístit provizorní zastávku a přidat
lavičku, přesto, že toto místo spadá do celkové rekonstrukce náměstí
h) p. Herold- vývoz popelnic o vánocích – lidé popelnice nepřistavili a nebylo využito
přesto, že byla data vývozu zveřejněna na webu města i na FB. Návrh, aby v příštím
roce – nejpozději v polovině listopadu AVE ve spolupráci s městem zveřejnilo
upravený harmonogram ve Žďárském zpravodaji.
i)

Termíny komise
Nařízení vedení města, že v jeden den je možné uskutečnit pouze jednu komisi, proto
byly po odsouhlasení s kalendářem p. místostarostky upraveny tyto termíny pro
jednání naší komise KKŽP
26. 2. 2020
15. 4. 2020
6. 5. 2020
17. 6. 2020

Příští zasedání komise proběhne 26. 2. 2020 v 15.00 hod.

Zapsala tajemnice komise:

Miluše Kozáková

