Zápis
zápis z 5. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 26.5.2015 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, Ing. Jan Novák, Anna Janů, Ing. Joshua Janů, Ing. Martin
Slánský, Jaroslav Miklík, Radek Studený, Ing. Sedlák, Ing. Černý
Nepřítomni:
Omluveni: RNDr. Jiří Urban, Ing.Arch.Martin Zezula, Bc.Lucie Zemanová
Hosté: Ing. Irena Škodová, p.Hemza
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1.
o
o

Kontrola úkolů (0 - 0:10)
Úkoly zkontrolovány
Propojka: Brněnská - Novoměstská (u Penny)






Ing. Škodová: Pozemek v průmyslové zóně je neprodejný (osobní
důvody majitele). Propojení na ulici Neumanovu není jasné - není ani jasné, kde přesně bude
obchvat
Ing. Škodová: Plánujeme měření dopravy v roce 2015/2016 po
ukončení realizace propojky Novoměstská - Jamská.
Závěr: KRaŽP doporučuje RM zařazení propojení ulic Brněnská Novoměstská do Akčního plánu města
Informace z pracovních skupin ( 0:10 - 0:29 )
Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu ( 0:10 - 0:11)
Mgr. Šedo - nepřítomen
Info předala Ing.Škodová - smlouva s firmou je ve fázi podpisů
.
Koncepce architektonického dohledu (0:11 - 0:15)
Info předal p. R. Studený
17.6. 2015 je naplánováno veřejné projednávání na téma městský

2.
o


o



architekt
o

Klafar II (0:15 - 0:16)
Ing. Bukáček - nepřítomen
Info předala Ing. Škodová, termín pro výstup PS do 30.6. 2015




Strategie města (IPRM) 0:16 - 0:17)
Info předal Ing. Studený
Doplnění informací - Ing. Škodová, dnes po ukončení komise se
uskuteční otevírání obálek k VŘ

o



o

Park u Ivana (0:18 - 0:19)
Info předal p. Hemza
Změna PD bude zveřejněna na webových stránkách města a info o
tom bude uveřejněno ve Žďárském zpravodaji.- Ing. Škodová
,
o
Městská zeleň (0:19 - 0:29)

Info předal p. Hemza - chystá se dotazník do cca 20-ti měst ohledně
zkušeností a praxe s údržbou a péčí o zeleň (nejen sečení)

https://docs.google.com/forms/d/1lSF6BB14SHLpfiCBXnIz0C6Biuwsvt
CNj3NslrBY2uM/viewform?edit_requested=true



3.
o
o
o
o

4.
o
o

Osud studie sportovišť (0:29 - 0:46)
Info předal pan starosta - dotace z evropských fondů v tomto plánovacím
období nejsou, dotace z MŠMT jsou ve sledování
fotbalové hřiště, skate park, snahy o rozšíření neorganizovaného sportu
(centrum streetových sportů a upřednostnění fotbalového a tenisového zázemí)
získání zkušeností z Jihlavy
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemnihoplanovani/revitalizace-sportovni-zony-ve-zdare-nad-sazavou
Závěr: komise rozvoje a ŽP doporučuje Radě města projednat urbanistickou studii
Revitalizace sportovišť a doporučit ji ke schválení Zastupitelstvu města
Přístup k dokumentaci projektů (0:46 - 1:46)
Pořízení kopie dokumentace v okamžiku vyjádření odboru Rozvoje a ÚP
U významných budov – informování Rady města v okamžiku stavebního jednání
(delegováno na KRaŽP)

Lucie Zemanová: prosím o vyžádání projektů uvedených v příloze k prostudování do
pracovní skupiny Městská zeleň. Nevím, jakou formu zvolit, zda je možné na nějaké datum
půjčit nebo okopírovat co se zeleně týče? Předpokládám, že jako předseda Komise tuto
možnost máš…děkuji
Ještě jsem se chtěla zeptat, zda může někdo z pracovní skupiny navštívit Kontrolní výbor
27.5. v 17:00hod., který bude řešit kontrolu regulativů a naplňování podmínek ÚP – Lokalita
Pod Zelenou horou? Vím, že bych mohla já, ale nemohu se zúčastnit. Děkuji mockráte.
PROJEKTY PRO PRACOVNÍ SKUPINU MĚSTSKÁ ZELEŇ - ZELEŇ
1

Zelená hora - úpravy okolí

přidělena dotace

2

Klafar - Santiniho naučná stezka

hledá se dotace

3

Revitalizace sídliště Libušín

studie

4

Revitalizace autobusového nádraží

studie

5

Park Farská humna II. Etapa

vydáno SP

6

Sázava - zelená páteř města

žádost o dotaci z nadace
Proměny

7

Pěší zóna - povrchy

záměr

8

Pěší zóna - u průchodu

záměr

9

Náměstí - prostory před ČSOB

příprava

10 Povrchy Neumannova

příprava

11 Rekonstrukce chodníku Bezručova + parkoviště ozelenění
12 Hřiště 4.ZŠ
13 MŠ Vysočany - zeleň
Závěr: Projekty budou zveřejněny na webu města do konce srpna 2015 - Ing. Škodová
Standardy ukládání dat týkající se architektonických návrhů města
Pokud město zadává zakázku na zpracování dokumentace, mělo by vyžadovat ve smlouvě
standartní datové formáty (v rámci předání díla). V těchto datových formátech by mělo město
dokumenty uchovávat. Zaměstnanci by měli být vybaveni aplikací, které dokáže tyto soubory
„zobrazit“ aby mohli zkontrolovat, zda je vše při předání v pořádku.
Výkresy:
 Vektorový upravitelný formát: DWF / DGN / DXF / GIS
 Tisknutelný formát: PDF
 Vizualizace (3D pohledy): JPG (rozlišení 300 dpi)
Textové dokumenty:
 Upravitelný formát: MS Word nebo ODF
 Tisknutelný formát: PDF

Info: p. Škodová - aktuální smlouvy na PD již obsahují požadavek na předání upravitelného
formátu, avšak z důvodu složitosti dat a absence volných kapacit pracovníků na odboru
rozvoje a ÚP není kontrola dat každé PD možná.
Zveřejnit projekty a záměry města na webu
Akční plán - Všechny projekty, studie, vize atd. uvedené v akčním plánu města převést do
digitální podoby (pdf, jpg) a zpřístupnit je v rámci MěÚ, zastupitelům města, komisím a
pracovním skupinám, nejlépe však široké veřejnosti. Toto opatření velice usnadní práci
mnoha lidem, kteří nebudou muset obtěžovat příslušné úředníky MěÚ a všichni budou mít
dostatek času si tyto dokumenty řádně prostudovat.
Kopie dokumentace významných staveb v katastru města
Ve stavebních řízeních, kde je město účastníkem řízení je nutné pořídit kopii projektové
dokumentace ve chvíli, kdy tato přijde na příslušný odbor MěÚ k vyjádření. Zásadní stavby
např. v centru města, na pěší zóně apod. Kopie dokumentace by měla být k dispozici KRaŽP
a budoucnu i pro městského Architekta. Kopie dokumentace také slouží pro naši zpětnou
kontrolu, v jaké podobě jsme projekt odsouhlasili, pokud by se ukázalo, že realizace
nepostupuje podle odsouhlaseného plánu.


Proběhla dlouhá diskuze o zveřejňování PD

Info p. Navrátil - komise rozvoje a ŽP má možnost nahlížet a pracovat s projektovými
dokumentacemi pouze městských staveb (akcí) a nikoliv soukromých subjektů.
Fond Vysočiny, grantový program (1:46 - 1:48)
Info předala Ing. Vráblová - do grantovému programu Doprovodná
infrastruktura cestovcního ruchu bylo požádáno o dotaci na značení “nordic walking” tras
kolem Pilské nádrže a dál (dle obtížnosti), na vybavení půjčovny “nordic walking” holí,
kolečkovými bruslemi a ochrannými pomůckami (půjčovna v novém areálu Pilák)
o

o

Anketa pro veřejnost týkající se ulice Nádražní ve Žďáře n.S. (1:48 - 2:02)
Info předala Ing. Škodová - představení dotazníku
Diskuze o jednotlivých bodech dotazníku -náměty na doplnění bodů k
dopracování od členů komise
5.

o
o

Závěr: Do červnového čísla Žďárského zpravodaje bude umístěna anketa s dopracovanými
body a s mapkou dotčeného území pro lepší orientaci dotazovaných

