Zápis
z 18. zasedání Komise komunálu a životního prostředí konané dne 14. 9. 2022
Přítomní členové:
Omluvení členové:

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

Program:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení hostů, schválení programu,
administrativní úkony, informace o realizovaných projektech
2. Čistota vody v řece Sázavě
3. Dopravní obslužnost pozemků v soukromém vlastnictví
4. Regulace konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, regulace používání
pyrotechniky na pozemcích města
5. Přidělování domovních čísel budovám
6. Participativní rozpočet
7. Spolupráce s radou města
8. Poděkování členům komise, výše odměn a působení komise v nadcházejícím
(volebním) období
9. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a zjistil, že komise je usnášeníschopná. Byl
představen a schválen program.
Hlasování: Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ad 2) Čistota vody v řece Sázavě
Jedno z prvních témat, kterými se komise zabývala byly nelegální vypustě do řeky Sázavy.
Odbor životního prostředí byl pověřen tajemnicí a starostou k řešení – od té doby se nic
nedělo – žádné vzorky se neodbíraly
Odebírání vzorků je finančně náročné – další sledování je prospěšné
Ad 3) Dopravní obslužnost pozemků v soukromém vlastnictví
Diskuse nad faktickými informacemi k problematice průjezdnosti parku na Farských
humnech.
Přišel pan Zástěra.
Ad 4) Regulace konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, regulace používání
pyrotechniky na pozemcích města
I těmito informacemi se komise již v minulosti zabývala, předseda seznámil s informacemi k
tomuto tématu ze zasedání ZM dne 8. 9. 2022 - město má připravit návrh nové vyhlášky
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Ad 5) Přidělování domovních čísel budovám
Diskuze nad udělováním domovních čísel garážím. Předseda komise vznesl dotaz na
ministerstvo vnitra. V některých jiných městech se čísla garážím přidělují.
Ad 6) Participativní rozpočet
Málo lidí dává podněty, hlasuje málo občanů a ani vítězné akce nejsou realizovány.
Podnět a návrh na zrušení - pro další jednání komise v dalším volebním období.
Ad 7) Spolupráce s radou města
Předseda informoval, že rada města dostává pravidelně naše zápisy s našimi podněty,
kterými se v komisi zabýváme. Žádné konkrétní úkoly komise nedostává a ani nemá žádné
informace či konkrétní požadavky z rady.
Předseda komise sám tvořil program a zval na jednání hosty s tématy, které si myslí, že jsou
pro město důležité.

Ad 8) Poděkování členům komise, výše odměn a působení komise v nadcházejícím
(volebním) období
Předseda poděkoval všem členům i tajemnici komise za účast a atmosféru, která v komisi po
celé období byla.
Ad 9) Závěr
Členové komise poděkovali předsedovi za připravenost programu i podkladů pro témata,
která vypracoval k těmto jednáním.

Zapsala tajemnice komise:

Miluše Kozáková

Schválil:

Ing. Joshua Janů
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