Zápis
z24.jednáníKomiserozvojeměstaaživotníhoprostředí
konaného
dne17.10.2017veŽďářen.S.
Garantkomise:Mgr.ZdeněkNavrátil,starostaměsta
Předseda
komise:Ing.AlešStudený
Tajemníkkomise:Ing.JanProkop
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Anna Janů, Ph.D., Bc. Lucie
Zemanová
Omluveni: Radek Studený, Ing. Oldřich Sedlák, Tomáš Sedláček, Ing. Jan Novák, Ing. Martin
Černý,Ing.StanislavVečeřa
Nepřítomni:
Hosté:Ing.IrenaŠkodová,Ing.Arch.ZbyněkRyška
Legenda:červenějsouinformaceproRM,fialovějsouúkolyvrámcikomise

Přítomno jednání bylo pouze 5 členů komise a komise tedy nebyla usnášení schopná. Proto
neprobíhaložádnéhlasování.
1. Programjednání
Programjednáníbylprojednánpřítomnýmičlenykomisedlepozvánky.
2. Účasthostů
Účasthostů:Ing.IrenaŠkodová,Ing.Arch.ZbyněkRyška.
3. Kontrolaúkolů
● Zadaný úkol - Zajistit analýzu kvality vody viz přiložená mapa a zjistit, jak
upozornit majitele na nelegální vypouštění splaškové vody. Bude řešeno v rámci
možnostíMěÚ.Zprávuostavuavýsledcíchpodátajemníkkomise.
○ Byla oslovena VAS, aby prověřila vpusti do řeky na základě dokumentu
předloženého na minulém jednání komise. A bylo požádáno Povodí, aby
poskytlovýsledkyanalýzvzorků.Doposudneobdrženo.
● Ostatníúkolyjsouprůběžněplněny,některétrvají.

4. Studiehumanizacecentra
● Pokračovánízpředchozíhojednáníkomise.
● Z. Ryška: Je nutné připravit plán realizace jednotlivých etap a zasadit nové etapy
do Akčního plánu města. Je zapotřebí sestavit tým odpovědných osob Arch.
Ryška, Ing. Škodová, správci všech sítí a sladit plány realizace všech stran.

●
●
●

●

●

●

●

Ideálněsladitsmožnostmifinancování(např.dotace).
Starosta: V červnu probíhá aktualizace Strategie rozvoje města. Sladit tento plán
stoutoaktualizacíazasaditseovčleněnítěchtoplánůdostrategii.
Starosta: Studie humanizace by měla obsahovat nejen části, které město chce
realizovat,aletakéetapy,kteréjižbylyzrealizovány.
I. Škodová: Definovala prioritní části s ohledem na nutnost realizace vodovodů a
kanalizací: I. část - kolem Tvrze, II. část - Doležalovo náměstí a Sokolovna, III.
část-zaobchodnímidomy,IV.část-centrálníparkoviště.
I. Škodová: V současné době se dle arch. návrhu projektuje část od České pošty
po Ivana. V případě etapizace by bylo vhodné rozdělit ul. Nádražní ještě na pěší
zónuaodIvanakČD.
Na jednání byly projednány jednotlivé etapy dle p. Ryšky a příp. zadány
požadavků na úpravu ploch etap. Dokument je přílohou minulého zápisu z
jednání.
Z. Ryška společně s paní Škodovou připraví další verzi dokumentu k jednání v
komisi. Dokument by měl rozpracovat podrobnější informace o etapizaci
humanizace centra a navázat na předložený dokument Humanizace centra.
Dokument bude zpracován v souladu s vyjádřením VAS a.s., příp. dalších
vlastníků sítí, z důvodu potřeby řešení mj. i kanalizačních sítí v jednotlivých
navržených částech. Dokument by měl obsahovat časový harmonogram příprav
arealizacíjednotlivýchetap.
Závěr: ORUP bude dále zpracovávat tento dokument ve spolupráci s architektem
a komisí. Nejpozději v květnu 2018 bude Komisi představen finální návrh.
Komise po schválení dokumentu jej představí RM a doporučí realizaci
jednotlivých etap. V červnu 2018 by měly být závěry dokumentu zařazeny do
Strategierozvojeměstapřijehopravidelnéaktualizaci.

5. Zdrojteplaproměsto
● J. Miklík: Naše město Žďár n/S nemá svůj vlastní zdroj tepla pro vytápění a
výrobu TeV. Do našich objektů a bytových domů nám dodává teplo SATT a.s.,
které jsme sice majoritním vlastníkem, ale smlouvy na dodávku tepla od Žďas
a.s. nemá město ZR. Je třeba přes Radu Města požádat SATT a.s., aby obnovila
(upřesnila) smluvní vztah s výrobcem tepla Žďas a.s. s garancí dodávky alespoň
na 10 let a garancí ceny za 1 GJ. Tuto informaci – prosím – předejte také
energetikovi našeho Města panu Šorfovi pro doplnění Generelu Města Źďár n/S v
částienergetika.

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 21.11.2017, v 17:00 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

