Zápis
zápis z 2. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 17.2.2015 ve Žďáře n. S.
Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda komise: Ing. Aleš Studený
Tajemník komise: Ing. Ilona Vráblová
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Jan Novák, Anna Janů, Ing.
Joshua Janů, Ing. Martin Černý, Ing. Martin Slánský, Jaroslav Miklík, Radek Studený
Nepřítomni:
Omluveni: RNDr. Jiří Urban, MUDr. Mokříš
Hosté: Ing. Miloslav Sláma, Mgr. Jaromír Brychta, Roman Bukáček, Jiří Hemza
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise
1. Cyklo stezky ZR a okolí (00 - 0:12)
o p. Zdeněk Navrátil: Předání stručné informace o stavu cyklostezek a o
jednání v Novém Městě na Moravě ohledně cyklostezky Žďár - Nové
Město
o Až přijdou detailní materiály, budu předány panu Slámovi (předseda
pracovní skupiny Nemotorová doprava)
2.

Pracovní skupina: Městská zeleň (0:15 - 0:33)
o Okruhy zájmu této pracovní skupiny: identifikace problémů v otázkách
městské zeleně, problémy pojmenovat, navrhnout jejich optimální řešení,
vypracování strategie obsahující systémovou údržbu zeleně, komunikace
nad projekty týkajícími se zeleně, spolupráce s odborem rozvoje, s
komunálním a životního prostředí, analýza současného stavu zeleně ve
městě
o Vedoucí pracovní skupiny: p. Jiří Hemza.
o Členové prac. skupiny: Bc. Zemanová, p Kamp, Ing. Šustrová (MěÚ), Ing.
Jahorný (MěÚ), Ing. Bystřický (CHKO). Ing. Janů navrhuje za člena pana
Šinkoru.
o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu
Městská zeleň, která bude mít za úkol řešit otázky městské zeleně.
Delegovaný vedoucí skupiny: p. Jiří Hemza. Složení pracovní skupiny je v
kompetenci vedoucího pracovní skupiny, který KRaŽP žádá o schválení
složení pracovní skupiny. Rozšíření pracovní skupiny bude řešeno dle
potřeby pracovní skupiny. Pracovní skupina bude využívat status hosta k
projednávaným bodům.
o Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0
o Úkol: Do dalšího setkání projednat s tajemníkem úřadu účast
zaměstnance úřadu p. Jahorného v pracovní skupině Městská zeleň
(zodpovídá p. Vráblová)

3.

Pracovní skupina: Klafar (0:35 - 1:26)
o P. Navrátil - informace o situaci s pozemky na Klafaru, o etapizaci
výstavby
o P. Miklík: Chybí vztah k celkové energetické koncepci města. Zvážit i
bydlení pro starší nebo mladé rodiny (menší pozemky na stavbu malých
nízkoenergetických domů).

o
o

o

o
o
o

Odkaz na materiály:
https://drive.google.com/drive/#folders/0B39dPQcN3H3nM05oQ0daYW1P
aWc/0B0segr8u9eszczhoTU5RSTZwYnc/0B0segr8u9eszfkhqMFRvU3c3b
GpmTllOOW1SNVpmbGNLTW9mMnc5TXNneXBONDFsTkFuc1U
Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit pracovní skupinu
Klafar, která bude mít za úkol prostudovat materiály a navrhnout další
koncepční postup výstavby Klafar - především aktuální výstavbu v ulici
Hrnčířská.
Termín: 30.6.2015. Výstup: doporučení dalšího
postupu.
Delegovaný vedoucí pracovní skupiny: p. Roman
Bukáček. Členové prac. skupiny: p. Martin Zezula.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0
Úkol: Zajistit kontakty na autora stávající studie. (zodpovídá p. Vráblová)
Úkol: Organizace schůzky členů prac. skupiny s odborem rozvoje.a ÚP
(zodpovídá p. Vráblová)

4.

Jednací řád komise (1:28 - 1:36)
o p. Aleš Studený - informace týkající se jednacího řádu komise
https://drive.google.com/drive/#folders/0B0segr8u9eszfmk1RnVKWVhMV
G5fYm5KZExWVmFzSHNsX0lCb0dlclF5d3NNWnVUcDZBbUk
o Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM zřídit jednotný Řád pro
všechny komise a předkládá jeho návrh. Současně s ním doporučuje
upravit jednací řád rady města - zajistit vzájemnou součinnost RM a
Komisí rady.
o Závěr: Pokud RM neodsouhlasí jednotný jednací řád a nebo do doby, než
vznikne jednotný jednací řád, předkládá komise odsouhlasený jednací řád
KRaŽP.
o Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0 (odešel p. Miklík)

5.

Kontakty a odbornost na webu komise (1:36 - 1:37)
o p. Aleš Studený předložil návrh na doplnění odbornosti a zájmu
jednotlivých členů komise do tabulky, e-maily, telefony (možnost doplnění)
o Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

6.

Komunikace komise (1:37 - 1:43)
o p. Aleš Studený - možnosti komunikace členů komise, upozornění na
aktuální dokumenty na Google účtu, na změny ve stávajících
dokumentech.
o Úkol: Vytvořit skupinový mail - gmail.com pro efektivnější a pružnější
komunikací všech zainteresovaných
o Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

7.

Úkoly v rámci KRaŽP (1:43 - 1:47)
o Potřeba zapisování a sledování úkolů a termínů daných komisí a Radou
města
o Úkol: Vytvoření tabulky na Google účtu - seznam úkolů, úkoly ze zápisu
Rady města, termíny, zodpovědnost
o Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

8.

Odborníci pro Žďár (1:47 - 1:55)
o Rada požádala KRaŽP o předložení návrh organizace
o Ing. Aleš Studený předložil návrh:

Možný způsob organizace:
1. Formuláře tištěné podobě v novinách vydávaných MěÚ (Výzvu opakovat 2x
během roku.)
2. Formuláře tištěné podobě na informačním pracovišti na MěÚ
3. Na webových stránkách města odkaz na elektronický formulář na webu:
www.goo.gl/sJLUVL
4. Elektronicky se odpovědi se ukládají do
https://drive.google.com/open?id=1l_wbbxKsh4pabkJm3p3T15ii6kTwPOw2stTq9
JzLZf0&authuser=0
5. Z papírových formulářů je paní XZ (asi na recepci) přepisuje do stejného Excelu:
https://drive.google.com/open?id=1l_wbbxKsh4pabkJm3p3T15ii6kTwPOw2stTq9
JzLZf0&authuser=0
6. K souboru má přístup: p. Vráblová Ilona, p.Škodová Irena
7. Na vyžádání také všichni předsedové komisí i Rada města případně další osoby
(rozhoduje MěÚ)
o
o

Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM postupovat dle
výše.uvedeného způsobu.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

9.

Lepší místo / Jan Šedo
o Jan Šedo e-mailem: “Průběžný stav skupiny Lepší místo je ten, že z
důvodů protáhnutí založení pracovní skupiny Radou města máme první
schůzku sjednanou až na 26. února a doufám, že budeme schopní nějaký
závěr prezentovat již na březnovém zasedání komise”.

10.

Územní plán (2:03 - 2:05)
o Závěr: Na další jednání komise bude pozvána jako host Ing. Faronová z
odboru rozvoje a ÚP - představí situaci ohledně projednávání změny ÚP a
nejčastější námitky.
o Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

11.

Řešení úpravy úvozové cesty od řeky směrem k Mamlasovi (2:06 - 2:11)
o p. Hemza e-mailem: Je potřeba vypovědět smlouvu o dlouhodobém
pronájmu částí pozemků 7977/1 a 7990/2 v k.ú. město Žďár, které jsou v
majetku města Žďár nad Sázavou
o p. Navrátil: Bylo projednáno, je tam tříměsíční výpovědní lhůta.

12.

Městské divadlo (2:11 - 2:18)
o p. Navrátil: Seznámení členů komise s výsledky ankety, nastínění
možných změn v projektu. Vznikne odborná pracovní skupina pod
starostou. Je naplánována schůzka s architekty ohledně finálního
barevného řešení divadla. Na březnovém setkání KRaŽP bude předložen
finální návrh.

13.

Park u Ivana (2:18 - 2:29)
o p. Vráblová podala informace ohledně přístupu stavebního odboru k
jakýmkoliv změnám (viz. Vyjádření SÚ ze dne 16.2.2015). V případě změn
v umístění je požadavek na nové územní rozhodnutí
o Konzultace u poskytovatele dotace (SFŽP) - změny v projektu ohrožují
získání dotace a mohou mít za následek zrušení dotace. Možno pouze

drobné změny a to až po konzultaci na fondu. Nutno dodržet parametry
dané v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
14.

Koncepce architektonického dohledu (2:29 - 2:35)
o p. Radek Studený: Předání informací o cílech a postupu aktivit dané prac.
skupiny
o Tým pro zjišťování: p. Zdeněk Navrátil, p. Irena Škodová, p. Aleš Studený
o Odborná skupina, která bude oponovat návrh: p. Tomáš Bezchleba, p.
Martin Zezula, p. Jan Psota

15.

Strategie města (IPRM) (2:35 - 2:41)
o p. Aleš Studený: Výpověď smlouvy stávající agentuře (RRAV) . Připravuje
se zadání pro nové výběrové řízení.

Úkoly s termínem do dalšího jednání komise:
1. Projednat s panem tajemníkem účast p. Jahorného (popř. i dalších zaměstnanců)
v pracovních skupinách - zodpovídá p.Vráblová
2. Zjistit autora studie Klafar a kontakt na něj - zodpovídá p. Vráblová
3. Zajistit (svolat) schůzku odboru rozvoje a ÚP a pracovní skupinou Klafar zodpovídá p. Vráblová
4. Vytvoření skupinového e-mailu pro lepší komunikaci - zodpovídá Studený
(spolupráce se Sláma)
5. Vytvoření tabulky Seznam úkolů - zodpovídá Studený

