Zápis
zápis z 15. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 14. 6. 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. Joshua Janů, p. R.Studený, Ing. Slánský,
Ing. Sedlák, Ing. Novák, Ing. Večeřa, Bc.Zemanová, p.A.Janů
Nepřítomni:
Omluveni: p. Miklík, Ing. Černý
Hosté: Ing. Škodová, p. Remarová
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise
1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 14. 6. 2016
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2.
Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 14. 6. 2016 : Ing.Škodové, p. Remarové,
p.Šeda, p.Slámy
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.
3.

Kontrola úkolů
 Úkoly jsou průběžně plněny, úkoly na architekta města předány

4. Projekt aktivně pro Žďár - návrhy spoluobčanů na místa vhodná pro
rozmístění
nových laviček
 Informace předala p. Remarová - ve žďárském zpravodaji byla uveřejněna
výzva občanům města, aby se podíleli na doplnění laviček ve Žďáře. Z toho
potom bude vybráno 5 míst, která se doplní novými lavičkami. Došlo 19
námětů.
 P. Joshua Janů - velmi se mu líbil nápad, sám dával podnět pro umístění
laviček, ale nepodpořil myšlenku, že by místa měla vybírat komise
 P. Zemanová se připojila s totožným stanoviskem a navíc navrhla ze seznamu
vyškrtnout místa, kde město plánuje realizace investičních akcí (lavičky by se
řešily v rámci těchto akcí)




Postupně probíhá obměna poškozených laviček za nové, je v náplni odboru
komunálních služeb. Umisťování je možné pouze na pozemky města,
umisťování vlastních laviček lze, ale je to administrativně náročnější (o to
zájem pouze 1 osoba)
Shoda členů komise - nevybírat tato místa v komisi, ale na úřadě

Závěr komise:
Komise rozvoje města nebude provádět výběr míst pro rozmisťování laviček, ale doporučuje
stanovení kritérií pro výběr (více lidí požaduje lavičku na shodném místě - priorita).

Doporučuje, aby výběr provedli zaměstnanci městského úřadu dle stanovených kritérií. Jako
ideální vidí hlasování např. Skrze aplikaci lepsimisto.cz
Hlasování:
Pro :
8

5.

Proti :

0

Zdrželi se hlasování : 0

SCHVÁLENO

Výsadba stromů kolem poutního kostela na Zelené hoře - stížnost (žádost) paní
Omesové
 Informace předala p. Remarová - nedostatečná zeleň v okolí poutního kostela
na Zelené hoře a v parku na Farských humnech
 Ing. Škodová - plánovaná zeleň z projektu Zelená páteř města - bude řešeno
koncepčně přes architektonické soutěže, v parku se uvažuje o doplnění
stromů (např. Stromy partnerství), možnost zapojení občanů
 P. Sedlák - v minulosti vypracována studie na úpravu okolí Zelené hory, Ing.
Škodová - probíhala jednání, ale nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy a není
zájem ze strany soukromých osob

Závěr komise:
Postupovat se bude shodně jako v případě připomínek na “Lepším místě”. Návrh - aby po
ukončení inventarizace zeleně ve městě bylo pokračováno koncepcí pro doplnění zeleně.
6. Výstava města s dobrou adresou - informace předal p. Šedo
 Výstava zaměřená na téma nemotorová doprava, řešeno na jednání komise
8. března 2016 , schváleno Radou města, požadavek na koordinátora akce z
řad zaměstnanců úřadu
 Návrh tématu úvodního workshopu - Cyklodoprava - dobré příklady
nemotorové dopravy , 2 varianty: a/ obecná - Nemotorová doprava ve městě
b/ diskuze s veřejností nad konkrétními projednávanými
akcemi města
 Místa pro rozmístění panelů - venkovní - na náměsti, vnitřní - stará radnice,
KD nebo kino
Úkol : Domluvit schůzku na téma Výstava města s dobrou adresou s p. starostou, komunitní
koordinátorkou, p. Šedem a p. Slámou / určit osoby pro realizaci/ - Ing. Vráblová
7. Rozvoj silniční sítě do roku 2050 v kraji Vysočina
o viz veřejně dostupný materiál:
http://www.obcasnik.eu/kraj-vysocina-zacne-posuzovat-rozvoj-silnicni-site-do-roku-2050/
 Informace předala Ing. Škodová - kraj započal práce na koncepci kraje v



oblasti silniční sítě, zapojení ŘSD, Správy a údržby silnic a Policie ČR
Příprava seznamu investic v rámci kraje Vysočina, jedná se o krajské
komunikace, bude řešeno dle priorit kraje
Role města - vybrat úseky poškozených krajských komunikací, sledovat
navržené akce na Žďársku a podpořit jejich priority - odbor komunálních
služeb

8. Městské zásahy - nový alternativní návrh městského obchvatu
 informace předal Ing. Studený - možnost jiného řešení obchvatu města, dle
argumentů dopravního projektanta lepší rešení (zajímavější pro investora)
 Argumenty proti nové variantě přednesl p. Sláma - především velká
vzdálenost od města, neřeší situaci pro občany města, procházel by CHKO,
NATURA, spousta nevyřešených vlastnických vztahů
 Ing. Škodová: Bude dále koncepče řešeno v rámci generelu dopravy




Ing. Škodová: Plánován dopravní průzkum - po otevření ulice Smetanova.
Ing. Studený: Přednesl požadavek provádět sčítání dopravy s rozpoznáváním
SPZ aby byl přesně identifikován tranzit a odlišovat nákladní dopravu od
běžné.

9. Zásady územního rozvoje kraje - informace předala Ing. Škodová
o Nabyly účinnosti v r.2008, Aktualizace č.1 nabyla účinnosti v r.2012
o V červnu 2015 bylo zahájeno pořízení Aktualizace č.2 - nedotýká se
správního území města Žďáru nad Sázavou, ani Aktualizace č.3 se nedotýká
správního území města Žďáru
o S obcemi kraje Vysočina byl projednán Návrh zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje (vychází ze stavebního zákona) - na základě této
schválené zprávy bude přistoupeno k Aktualizaci č.4 zásad úz.rozvoje kraje
Vysočina - tato aktualizace se bude dotýkat správního území města Žďárubude prověřena potřebnost vymezení koridorů stávajících tahů silnic,
vymezení územního systému ekologické stability, aktualizace koridorů DI,
prověření úkolů plynoucích ze strategie cykloturistiky a cyklodopravy v kraji
(2014 - 2020)

Termíny jednání komise rozvoje města a ŽP : 13.9., 11.10., 22.11. a 20.12. 2016.
Hlasování o termínech jednání komise:
Pro : 8
Proti : 0
Zdrželi se hlasování: 0

SCHVÁLENO

Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 13. září 2016.
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.

