Zápis
ze 14. zasedání Komise komunálu a životního prostředí konané dne 9. 2. 2022
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Garant komise:

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení účasti hostů
2. Informace předsedy komise ze setkání se členy rady města Žďáru n. S.
3. Plán činnosti komise pro rok 2022
4. Různé
5. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a zjistil, že komise není usnášeníschopná.
Byl představen a schválen program.
Hlasování: Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ad 2) Informace předsedy komise ze setkání se členy rady města Žďáru nad Sázavou
Rada města si zve jednotlivé předsedy komisí na svá jednání.
Výstupy komise KKŽP budou na radě města projednávány jako řádný bod programu –
předkladatelkou bude p. místostarostka.
p. Zlesák – pozval členy komise na TS SATT, před příští komisí 9. 3. 2022 ve 14.00
Ad 3) Plán činnosti pro rok 2022
Předseda komise předložil několik možných témat k projednání v letošním roce. Byla vedena
diskuse s těmito závěry:
a) Lávka přes Sázavu na Farčatech – komise chce projednávat a pozvat zástupce SRI
na zasedání příslušné komise
b) Umístění vzduchotechniky u kulturního domu – komise může projednávat a pozvat
projektanta a zástupce SRI (dříve TSBM) do komise
c) Parkování motocyklů, skútrů a cyklostojany na sídlištích – řeší to Generel dopravy? –
je možné pozvat zástupce SRI a OKS
d) Zásady regeneračního zemědělství – toto téma se již v komisi projednávalo a tyto
zásady jsou dodržovány (polní cesty, remízky), vše pronajaté – případně další info
majetkoprávní odbor
e) Smuteční oznámení na internetu - vývěsky na veřejném prostranství zůstanou
zachovány, oznámení na webu pokud je udělen souhlas
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/spravamestskych-pohrebist
https://www.pietas.cz/pobocka/zdar-nad-sazavou/
f) Blátivý povrch na náměstí u bývalého Lva, upravit při příležitosti rekonstrukce pěší
zóny – podnět připomene p. místostarostka
g) Regulace používání zábavní pyrotechniky na území města, na soukromém pozemku
nelze zakázat – možnost pozvat na komisi zástupce městské policie
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h) údržba zeleně v majetku města - komise si přeje představit pasport zeleně a jeho
aktualizaci - pozvat Bc. Jiřího Hemzu
-

k jednotlivým tématům se na komisi budou zvát příslušní pracovníci městského
úřadu

Ad 4) Různé
-

Mgr. Herold vznesl požadavek aby OKS a SRI komisi měsíc dopředu informovala, co
je v plánu (např. kácení – pasport se nyní aktualizuje, opravy apod.)

-

Info centrum Zelená hora, bylo přihlášeno 27 návrhů – v kině budou panely - možnost
zapojit občany, aby mohli vyjádřit svůj názor formou ankety (hlasováním)

-

silnice ke hřbitovu kolem Konventského rybníka – podnět, zda by bylo možné zvýšit
počet vybočovacích míst

-

písemný dotaz p. Šenkýře ohledně pramenu u Vodojemu – odpověď p.
místostarostky: „Pramen na Vodojemu jsem opakovaně řešila s odborem SRI, kde
mě pan Fuksa i pan Joura ubezpečili, že provedou zkoušku vydatnosti. Tato prý byla
provedena a zjistilo se, že pramen téměř neteče. Nemám důvod jim nevěřit, protože
takto byl informován i pan starosta.”

-

písemná pozn. předsedy komise – chybějící dopravní značení ul. Vysocká
(projednáváno v 9/2021 v komisi) - zde vyjádření krajského úřadu:
"Na tento úsek je v současné době zpracováván, ve spolupráci s městem Žďár nad
Sázavou, projekt na kompletní rekonstrukci (chodníky, křižovatky, vodorovné i svislé
dopravního značení a inženýrské sítě). Dopravní značení bude tedy řešeno
komplexně pro celou ulici Vysocká. Návrh dopravního značení je připomínkován
Policií ČR, dopravním inspektorátem. Jeho definitivní podoba bude odsouhlasena
Policií ČR a silničním správním úřadem v rámci stavebního řízení. Stavební akci
zajišťuje naše příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny."

Ad 5) Závěr
Příští zasedání komise se uskuteční 9. 3. 2022 v 15 hodin.

Zapsala tajemnice komise:

Miluše Kozáková

Schválil:

Ing. Joshua Janů
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Odpovědi na otázky komise KŽP
-

-

Monitoring řeky Sázavy – zadáno již v roce 2018 vodoprávnímu úřadu s tím, že se našly
nelegální výpustě a vše řešeno s jednotlivými účastníky řízení
Majetkoprávní vztahy – lávka u viaduktu – v současné době je již v majetku města
Chodci a stání vozidel TAXI na náměstí – řeší odbor SRI ve spolupráci s MP
Parkování Libušín – v současné době se řešily jiné lokality, na Libušíně je počítáno
s parkovacím domem na současném centrálním parkovišti u Jehly
Pasport dešťové kanalizace je zpracován společností VaK
Řešení dešťové kanalizace na ulici Dvořákova a Kovářova bude řešeno až po opravě mostu
Kovářova, která proběhne letos
Parkování ve městě – za dobu 3,5 roku této koalice se postavilo více než 250 nových
pakovacích míst – Palachova, Chelčického, nádraží, Purkyňova, Okružní horní. Dále se bude
stavět podle zpracovaného GD a bude se i zvažovat zjednosměrnění některých ulic – pomůže
to parkování
Žádosti o kácení stromů – nereálný požadavek
Rekonstrukce Tvrz – odsunuto na rok 2023
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Seznam návrhů témat
na projednání komisí komunálu a životního prostředí rady města v roce 2022
Vypracoval dne 7. 2. 2022 předseda komise, Joshua Janů. Ke všem tématům budou na žádost
komise a po schválení radou města pozváni odpovědní pracovníci z městského úřadu, kteří
příslušnou problematiku odprezentují a zpracují případné podkladové materiály ve kterých
navrhnou možnosti a doporučí optimální řešení.
A) Lávka přes Sázavu na Farčatech
Informovat komisi o realizaci této stavby, o vadách, nedodělcích, procesu reklamace,
vícenákladech, odchylkách od projektové dokumentace… Co je příčinou komplikací? Je možné
si vzít z chyb, ke kterým došlo v průběhu této stavby nějaké ponaučení pro projekty, které budou
realizovány v budoucnosti?
B) Umístění jednotek vzduchotechniky u kulturního domu
Informovat komisi, proč byl zvolen současný způsob provedení (umístění) prvků
vzduchotechniky, kým byl navržen, kým schválen. Hledání vhodnějšího způsobu jejich umístění.
Jaké jsou předpokládané náklady na přemístění tohoto zařízení na vhodné místo?
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C) Parkování motocyklů, skútrů a cyklostojany na sídlištích
Komise na svém zasedání dne 22. 5. 2019 přijala usnesení, kterým mimo jiné doporučovala
zjistit účelnost vyznačení jednotlivých parkovacích stání na parkovištích vodorovným dopravním
značením a případně zhotovit i menší a bezpečnější místa pro uživatele motocyklů a skútrů.
Motocykly jsou svým způsobem “zranitelnější” co se týká odcizení, svalení při nárazu a
vandalismu. A také potřebují rovnější parkovací plochu. Zároveň je zbytečné, aby motocykl
zabíral velikost celého stání pro automobil. Nabízí se tak možnost vytvořit speciální stání pro
motocykly, která mohou být v dohledu kamerového systému a osazena prvky umožňující
dodatečné přimknutí motocyklu. V zimním období může toto místo sloužit jako prostor pro
vyhrnutý sníh.
Například developerská společnost ST development s.r.o. se prezentuje tím, že v rámci
výstavby bloku bytových domů v Uherském Hradišti vytvořila i stání pro motocykly, viz webová
stránka https://www.stdevelopment.cz/parkovaci-stani-pro-motocykly-na-qcity
Městský úřad by se měl v rámci podpory cyklodopravy zaobírat nedostatkem stojanů, kde je
možné zanechat bicykl, případně (elektro)koloběžku.
Například Brno umožňuje parkování všech motocyklů po registraci zdarma ve všech oblastech s
placeným stáním.
Jakým způsobem bude město Žďár nad Sázavou používání motocyklů, skútrů, jízdních kol a
koloběžek podporovat? Co pro podporu uživatelů těchto dopravních prostředků udělá? Jaké
jsou závěry ve vztahu k těmto dopravním prostředkům z generelu dopravy?
D) Zásady regeneračního zemědělství
Rada Města na svém zasedání ze dne 15. 3. 2021 schválila Zásady regeneračního zemědělství
viz https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/zasady-regeneracniho-zemedelstvi Komise by měla být
informována, jak jsou tyto zásady naplňovány a přijímány jednotlivými pachtýři. Komisi by měl
být představen alternativní plán, ke kterému město přikročí, pokud pachtýři nové smluvní
podmínky odmítnou.
E) Smuteční oznámení na internetu
Zprostředkování smutečních oznámení pomocí internetu není nic neobvyklého, jako příklad
můžeme použít web technických služeb města Nový Jičín (pozn.: jedná se o příspěvkovou
organizaci) https://tsnj.cz/index.php/smutecni-oznameni
V současné době se na území města nachází několik klasických “vývěsek” obsahující parte v
klasické formě. Vzhledem k plánovaným změnám ve správě pohřebišť je téma využití
moderních komunikačních prostředků docela aktuální.
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F) Blátivý povrch na náměstí

V roce 2014 proběhla rekonstrukce povrchů na nám. Republiky, od samého začátku je u vstupu
do pěší zóny toto nevzhledné a nepraktické místo prezentované na fotografii výše ze dne 4.
února 2022. Jedná se o cca 5 metrů čtverečních. Komise by měla být informována proč tento
nedostatek nebyl doposud odstraněn i přes opakované žádosti občanů města a jakým
způsobem bude tato záležitost řešena.
G) Regulace používání zábavní pyrotechniky na území města
Představit možnosti regulace používání zábavní pyrotechniky a aktuální stav. Trendy v ostatních
městech. Existující rizika (poškození majetku, úraz, požár, zvuková zátěž). Specifika (soukromý
pozemek vs. veřejný prostor, výjimky), srovnání s dalšími regulačními vyhláškami.

