Zápis
z 9. zasedání Komise komunálu a životního prostředí ze dne 26. 2. 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, Ing.
Joshua Janů (předseda komise), Patrik Chudovský, Ing. Jaromír Vyboštok
p. Vlasta Vostřežanská, Igor Jelínek
Ing. Dana Wurzelová, Josef Šulc, PhDr.Mgr. Jaromír Pospíchal

Návrh programu jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů, schválení programu
2. Krizové řízení
3. Odpadové hospodářství
4. Různé
5. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání a přítomných hostů
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise a představil nového člena
Ing. Jaromíra Vyboštoka.
Byl představen program, o kterém bylo hlasováno.
Usnesení:
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a přítomnost hostů na jednání komise.
Hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ad 2) Krizové řízení
Členové komise byli seznámeni s krizovým řízením města a připraveností na mimořádné
události.Na toto téma byla vedena diskuse.
Základní inforace jsou uvedeny na webu města:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/krizove-situace/
Ad 3) Odpadové hospodářství
Mgr. Řezníčková – město nemá žádné významné problémy ohledně odpadů, případné problémy
se řeší okamžitě.
Pan Odvárka představil současné trendy a problematiku zpracování tříděných odpadů.
Mgr. Řezníčková – stát nepodporuje provozovny které by si s tím poradily…aby firmy měly
zájem tříděné produkty brát a zpracovávat.
Proběhla diskuse o možnostech nakládání s odpady (ZEVO, spalovna).

Mgr. Herold vznesl dotaz na stanoviště sběrných nádob na kovy a dále pak přednesl požadavek
na posunutí kontejneru na textil u ul. Bezručova, aby se zlepšil rozhled v křižovatce.
Ad 4) Různé
Ing. Šenkýř navrhuje, aby parte byly se souhlasem pozůstalých zveřejňovány kromě nástěnek
také na webu.
Ing. Janů doporučuje členům komise seznámit se s pasportem zeleně:
https://gis.zdarns.cz/mapa/pasport-zelene/?c=-641797.9%3A-1114276.55&z=9&lb=osmllg&ly=hr
%2Culn%2Cbiobs%2Cdopbs%2Cbiols%2Ctechls%2Cdopls%2Cbiops%2Ctechps&lbo=1&lyo=
a s nedávno vyhotoveným pasportem komunikací:
https://gis.zdarns.cz/mapa/pasport-komunikaci/?c=-641669.65%3A-1114553.85&z=8&lb=osmllg
&ly=hr%2Cad%2Culn%2Cpk-dzs%2Cpk-ktr-c%2Cpk-pov-typ&lbo=1&lyo=
K tomuto pasportu má některé otázky se kterými se písemně obrátí na vedoucí OKS, odpovědi
budou poskytnuty členům komise.
Ing. Šenkýř vznesl dotaz na stav prací na pasportu kanalizace.
Bude možno řešit s Ing. Fuchsem z VAS a.s., který bude hostem příštího zasedání komise.
(připomenout aby přinesl tento pasport)
AD5) Závěr
Příští zasedání komise proběhne 15. 4. 2020 v 15.00 hod.

Zapsala tajemnice komise: Miluše Kozáková
schválil předseda komise: Ing. Joshua Janů

