Zápis
zápis z 12. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 8. 3. 2016 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, Ing. Joshua Janů, p. Jaroslav Miklík,
Bc. Zemanová, Ing.Černý, Ing. Večeřa
Nepřítomni:
Omluveni: Ing. Martin Slánský, p.Radek Studený, Ing. Sedlák, p. A. Janů
Hosté: Mgr. Šedo, p.Hudec
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise
1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 8. 3. 2016
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2.
Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 8. 3. 2016 : Mgr. Šeda a p. Hudce
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.
Kontrola úkolů
Úkoly jsou průběžně plněny, úkoly na architekta předá Ing. Vráblová
Lepší místo.cz
o Info předal Mgr. Šedo - zhodnocení aplikace po 6-ti měsících provozu
o Vznikají technické potíže s administrací, řeší p. Remarová s poskytovatelem
o 31.3. 2016 proběhne schůzka vedení města s poskytovatelem aplikace, z níž
vyplyne závěr, zda bude provozována i nadále nebo bude činnost aplikace
ukončena.
 Prac. skupina Městská zeleň
o Info předala Lucie Zemanová - PS městská zeleň připravuje body týkající
se zeleně ve městě na řešení v komisi rozvoje, seznam předá na dubnovém
jednání komise
Úkoly: Ing. Vráblová zajistí předání úkolů z komise na architekta města
3.




Otevřená optická síť Internet (pilotní projekt Vodojem)
Informace předal p. Stanislav Hudec, bydlící na sídlišti Vodojem
Upozornil na rychle se zvyšující počty domácích serverů, práci přes internet z domu
https://drive.google.com/open?id=0B0segr8u9eszV1dyRlFWNTlXRjA (viz. Příloha
zápisu č.1)
 Pan starosta kladně zhodnotil prezentaci a zájem o tuto oblast a seznámil přítomné s
plánovanou celkovou rekonstrukcí povrchů a sítí na sídlišti Vodojem. Zdůraznil
nutnost řešení v etapách (cca 4 roky), systematičnost a efektivnost prací v této
lokalitě. Realizovat bude firma SATT a Ing. Vráblová předá prezentaci na odbory
komunálních služeb a rozvoje.
Úkoly: Ing.Vráblová zajistí předání prezentace na odbor komunálních služeb a odbor rozvoje
4.





Výstava města s dobrou adresou
Informace předal Mgr. Šedo
Jedná se o putovní výstavu, která je zaměřená na podporu nemotorové dopravy a to
formou “Dánských pozitivních příkladů”. Pořádá ji asociace cykloměst s podporou
Centra dopravního výzkumu. Výstava má venkovní (5ks panelů) a vnitřní (30 rollupů)
část. Podmínkou zapůjčení výstavy, která je zdarma ( město musí zajistit pouze
převoz z předchozího místa výstavy) je uspořádání i doprovodných akcí/seminářů na
téma výstavy.
 Základní informace o výstavě jsou zde, včetně několika ukázek(viz. Příloha zápisu
č.2): http://www.dobramesta.cz/priklady-z-praxe/danska-vystava-good-city/
 Podrobnější informace pro realizaci výstavy jsou pak sepsány zde:
http://www.cyklokonference.cz/download/v%C3%BDstava_msda_manu%C3%A1l_pr
o_m%C4%9Bsta_fin.pdf
 Možný termín konání výstavy je předběžně navržen na říjen tohoto roku ( možno i
později), je však potřeba ji dostatečně dopředu rezervovat.
 Nabízí se možnost spojení s projednáváním tématu “nemotorová doprava”, pomoc
přislíbil Ing. Sláma z PS Nemotorová doprava.
 Pan starosta výstavu podpořil a spojení s řešením nemotorové dopravy vidí jako
optimální, doporučený termín říjen 2016 odsouhlasil.
Hlasování o připojení města Žďáru k aktivitě “Města s dobrou adresou”
Pro : 7
Proti : 0
Zdrželi se hlasování : 0
SCHVÁLENO
5.




Závěr: Komise rozvoje města a ŽP doporučuje RM připojení Žďáru k aktivitě “Města s dobrou
adresou”.
6.









Nabídka přednášky baugruppe - společné stavění bytových domů
Informace předal Ing. Studený
Web projektu: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz (viz. Příloha
zápisu č.3)
Mezi mladými lidmi roste popularita společného bytového bydlení. Nové pozemky v
území Klafar II nabízí prostory pro bytové domy. Je důležité zvýšit povědomí o tom,
že je možné stavět bytový dům (např čtyřbytový nebo šestibytový) společně a nikoliv
pouze skrze “developery”. Nabízí se využít zkušeností podobných skupin z Brna a
rozšířit informace ve Žďáře.
Bc. Zemanová se vyjádřila, že tuto praxi zná z Německa, kde je tento typ bydlení
populární a mohl by se rozšířit i do měst v české republice.
Závěr: Připravit s odbornou firmou veřejné projednání KRaŽP ve velké zasedařce na
téma “Společné bytové bydlení” a pozvat na toto projednání i občany (nutná publicita
na webu města, ve Žďárském zpravodaji apod.).
Termín: 24. 5. 2016 (posunutí termínu jednání komise ze 17.5.)

Hlasování o termínu a podobě veřejného projednání společně s jednáním komise rozvoje
města a ŽP dne 24.5. 2016
Pro : 7
Proti : 0 Zdrželi se hlasování : 0
SCHVÁLENO
Závěr: Po projednání komise rozvoje města a ŽP schvaluje termín 24.5. 2016 a formu
veřejného projednání (spojení s jednáním komise) na téma Společné stavění bytových domů
a předává toto na vědomí Radě města.
Úkoly: Ing. Vráblová - přesun termínu jednání komise na 24. 5. 2016, zajištění velké
zasedací místnosti na MěÚ, publicity
Ing. Studený - zajistit účast odborné firmy, připravit článek do Žďárského zpravodaje
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Parkování ve Žďáře nad Sázavou
Informace o situaci spojené s parkováním v oblasti Přednádraží ve Žďáře nad
Sázavou 6 předal Mgr. Navrátil. Situaci v oblasti Přednádraží především ulice
Palachova, Haškova a Smetanova dostala k řešení vysoká škola v Pardubicích
fakulta dopravní v rámci zadaných podkladů. Jedná se především o zprůjezdnění této
oblasti, propojení území, zlepšení parkování stále přibývajícího počtu aut a
návaznosti na pěší trasy.
Komisi byla prostřednictvím prezentace představena analýza území a možné návrhy
řešení -popsány varianty (viz. Příloha zápisu č. 4: parkování v ZR Přednádraží_podklady.pdf)
V současné době bude univerzita na základě petice občanů ulice Smetanova a
námětů a připomínek obyvatel lokality Přednádraží hledat nejvhodnější variantu
řešení problémové situace. O ní bude potom diskutováno v rámci města a poté bude
svoláno veřejné projednání přímo v této lokalitě.
Městské zásahy
Informace předal Ing. Studený - jedná se o projekt Živé prostory, který se snaží
zapojit občany a architekty do zlepšování Žďáru. Městský architekt je kurátorem celé
akce.
K dispozici je internetová aplikace podobná jako Lepší místo, která zapojuje veřejnost
do dění ve městě - občané zde mohou podávat své náměty a příspěvky na
zlepšování přímo architektům. Nejedná se o upozorňování na nedostatky, ale o
náměty k řešení. V některých městech tato aktivita již probíhá a jedná se o tzv.
Rychlý zásah architekta. Řeší se publicita této aktivity a sběr námětů.
Pan starosta se zúčastnil úvodní schůzky a tuto aktivitu podporuje
Web projektu: http://www.ziveprostory.cz/zasahy-info/ (viz. Příloha zápisu č.5)

Další jednání komise rozvoje města a ŽP
Další jednání komise rozvoje a ŽP je naplánováno na 12. 4. 2016 v 16.30 hodin.
Program dalšího jednání: Administrativní úkony, Kontrola úkolů, Informace z pracovních
skupin, Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného Radou města, Řešení problémů
prostředí a zeleně - obvykle týkající se okolí Sázavy a uspořádání a fungování města.

