Zápis
ze 17. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 22. 11. 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. Sedlák, Ing. Večeřa, Ing.
Černý, p.A.Janů, Bc.Zemanová , p. Miklík
Omluveni: Ing. Novák
Nepřítomni: Ing. Slánský
Hosté: Ing. Škodová, p. Sláma, p. Hemza
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 22. 11. 2016
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů a vedení komise p. Radkem Studeným
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 22. 11. 2016 : Ing. Škodové, p. Slámy, p.Hemzy a
vedení komise p. R. Studeným
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.
3.

Kontrola úkolů
● Úkoly jsou průběžně plněny, zůstává úkol Ing. Vráblové

Úkol: Zjistit na KÚ plán údržby cyklotras procházejících Žďárem nad Sázavou
4.

Informace z pracovních skupin
● PS nemotorová doprava - informace předal Ing. Sláma
○ 12. 10. 2016 proběhla na městském úřadě schůzka ohledně materiálu PS
Nemotorová doprava. Schůzky se zúčastnili p. Sláma, p.Joshua, p. Černý
a p. Remarová - koordinátorka cyklodopravy na MěÚ. Materiám byl
prokonzultován a pan Koubek za odbor dopravy upozornil na některé
záležitosti týkajících se zákona o pozemních komunikacích a
souvisejících předpisů.

○

Pracovní skupina na základě informací z odboru dopravy na svém
jednání materiál upravila a s těmito úpravami seznámila komisi. Komise
navrhla usnesení pro Radu města
https://docs.google.com/document/d/1BgLwT6seoSUAVYmsUWd0UAn4zaYRSfsYm1dyss5XK
Ds/edit
Komise rozvoje města a životního prostředí doporučuje Radě města projednat materiál pracovní
skupiny Nemotorová doprava, schválit a uložit postup podle Návrhu dílčích kroků pro rozvoj
nemotorové dopravy
Návrh usnesení pro RM : po projednání uložit městskému úřadu - odboru komunálních služeb,
odboru dopravy, oddělení projektů a komunikace a odboru školství, kultury a sportu zajištění
realizace dílčích kroků podle návrhu PS Nemotorová doprava
Hlasování o postoupení materiálu Radě města a souhlasu s usnesením
Pro: 9
Proti : 0
Zdrželi se hlasování : 0
●

PS městská zeleň - informace předali p. Hemza, Bc. Zemanová
○ Proběhla diskuze o závěrečném materiálu PS Zeleň
○ Připomínky členové komise k materiálu neměli
○ PS vypracovala stručný výstup a navrhla jeho předání Radě města vč.
celého materiálu
https://drive.google.com/drive/folders/0BwcVUcOW9mXIMkdsRU02MWNGbm8
Komise doporučuje RM postupnou implementaci navržených koncepčních změn (dle materiálu
PS) a dalších návrhů. Jako prioritní jsou vnímány následující body:
○ Zřízení pozice „městského zahradníka“
○ Aktivní a efektivní zapojení OKS do přípravy a realizace všech projektů, které se
dotýkají veřejné zeleně
○ Řízené předání funkce referenta OKS odpovědného za městskou zeleň
○ Další body doporučujeme řešit již s „městským zahradníkem“
Hlasování o předání materiálu Radě města na jednání dne 12.12. 2016
Pro : 9
Proti : 0
Zdrželi se hlasování : 0

5. Plán činnosti komise do konce volebního období - pan starosta seznámil členy
komise s prioritami Rady města na období 2017 - 2018
● Komise přijala tyto priority a vytvořila z nich plán činnosti komise do konce
volebního období
● Jená se o akce
- Revitalizace sportovišť
- Úpravy sídliště Vodojem
- Sídliště Klafar

-

Street park
Cyklostezky
Centrum sociálních služeb
Propojení u. Jihlavská Brněnská
Křižovatka Neumannova Novoměstská
Osady Mělkovice, Veselíčko
Vodárka - centrum pro mládež
Nádražní ulice
Tržnice
Revitalizace Libušína
Zelená hora - zázemí
Vzhled budovy bývalého městského úřadu

6. Přestavba stávajícího objektu na ulici Neumannova č.p. 1101
●
●
●

Informace předala Ing.Škodová - seznámení členů komise s daným záměrem a
úkolem od Rady ohledně parkování
Varianty řešení parkování (uvnitř budovy nebo venkovní), investor p.Břečka
Diskuze členů komise - shoda na parkování uvnitř budovy a nezabírat další volné
zelené plochy určené pro volnočasové aktivity a odpočinek pro parkování vozidel

Hlasování o parkování v objektu na ul. Neumannova:uvniř budovy
Pro : 9
Proti : 0
Zdrželi se hlasování : 0
Komise rozvoje města a ŽP doporučuje Radě města zvolit variantu parkování uvnitř nové
budovy na ulici Neumannova a věnovat se komplexně parkování ve městě.

7. Parkování u MŠ - s problémem parkování u mateřských a základních škol komisi
seznámil p. R. Studený
●

K problému se vyjádřil pan starosta s tím, že v tomto směru již jsou podnikány
určité kroky směřující k vyřešení problémů

8. Nemotorová doprava - připravované akce - materiál představila Ing. Škodová a p.
starosta
●

Cyklostezka Stržanov, cyklostezka 1. Máje, chodník Mělkovice, vycházkový
okruh Vetla
● Připravované : Lávka Farská humna (viz. Cyklostezka 1.máje), pokračování pod
mostem (viz. Cyklostezka 1.máje), chodník ul. Žižkova, chodník ul. Brněnská,
chodník ul. Jamská
https://drive.google.com/drive/folders/0BwcVUcOW9mXIMkdsRU02MWNGbm8

Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 20. prosince 2016.
Program dalšího jednání: Administrativní úkony, Kontrola úkolů, Informace z pracovních skupin,
Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného Radou města, městská zeleň, nemotorová
doprava.

