Zápis
z 25. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 21. 11. 2017 ve Žďáře n. S.
Garantkomise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda
komise: Ing. Aleš Studený
Tajemníkkomise: Ing. Jan Prokop
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Anna Janů, Ph.D., Bc. Lucie
Zemanová, Radek Studený, Ing. Oldřich Sedlák, Tomáš Sedláček, Ing. Jan Novák, Ing. Martin
Černý, Ing. Stanislav Večeřa
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: Ing. Irena Škodová
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Programjednání
Program jednání byl projednán přítomnými členy komise dle pozvánky.
Bod č. 6 bude projednán na příštím jednání komise.
Požadavek Lucie Zemanové na zařazení bodu na příští jednání komise dle materiálu RM č.j.
1239/2017/OPM viz
http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-074/1239-17-OPM.pdf
a pozvání MUDr. Jana Mokříše.
Pro: 11                Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0            SCHVÁLENO
Po projednání byl program schválen.
2. Účasthostů
Účast hostů:  Ing. Irena Škodová, Zbyněk Ryška.
Pro: 11          Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

3. Kontrolaúkolů
● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.

4. WCnaZelenéhoře
● Arch. Ryška představil dle přiložené přílohy návrh na umístění WC blízko
památky UNESCO, který zpracoval na základě požadavku Z. Navrátila.
● Z. Navrátil: Návštěvníci památky dnes nemají v blízkosti toalety. V současné
chvíli na tomto místě je obdobná, ale rozpadající se bouda s nářadím na úpravu
okolí. Okolí této boudy je již dnes využíváno k provádění těchto potřeb.
● Návrh předpokládá s využitím tohoto místa, které je zastíněné stromy, a umístit
zde kontejner s WC. Finální podoba (počet WC, rozdělení funkčnosti atd.) je na
jednání s vlastníkem památky, zástupci NPÚ a města.
● I. Škodová: Já a pan starosta považujeme návrh za správný, ale pan arch. Ryška
s ním nesouhlasí.
● Z. Navrátil: Jde o dočasné řešení, které nám poskytne více času na diskuzi o
finálním řešení, které by mělo poskytnout kompletní zázemí pro památku
(otáčení autobusí, pokladna atd.).
● Členové se s dočasným řešením WC u památky UNESCO na Zelené hoře
seznámili a souhlasí s ním.
Pro: 11          Proti: 0             Zdrželi se hlasování:  0              SCHVÁLENO
5. Humanizace
● Arch. Ryška představil návrh Strategie centra dle přiložené přílohy.
● Návrh na seznámení se s dokumentem na příští konání komise. Všichni členové
se s dokumentem seznámí a následně seřadí jednotlivé části dle vlastních priorit.
Vypíší i případné poznámky k jednotlivým částem strategie.
ÚKOL PRO ČLENY KOMISE: Seznámit se s dokumentem prezentovaným arch. Ryškou. V
zaslaném online dokumentu sestavit vlastní pořadí priorit pro realizaci a případně připojit vlastní
poznámky.

6. Termínykonáníkomisevroce2018
● Návrh termínů: 23.1., 20.2., 27.3., 17.4., 29.5., 26.6., 18.9., 16.10.
● Členové komise se s termíny seznámí a v případě připomínek upozorní na
příštím jednání komise.
Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 19.12.2017, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

