Zápis
z 26. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 19. 12. 2017 ve Žďáře n. S.
Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda komise: Ing. Aleš Studený
Tajemník komise: Ing. Jan Prokop
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Černý, Ph.D., Bc.
Lucie Zemanová, Ing. Martin Slánský, Ing. Stanislav Večeřa
Omluveni: Anna Janů, Ing. Oldřich Sedlák
Nepřítomni: Ing. Jan Novák, Radek Studený
Hosté: Ing. Miloslav Sláma
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise
1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 19.12.2017
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 19.12.2017: Miloslav Sláma
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

3.

Humanizace centra
● Úkol z minulého jednání komise.
● Diskuze nad výsledky hlasování v anketě o prioritách v postupu etap humanizace
centra.
● Zadání úprav pro arch. Ryšku:
○ Rozdělit prostor na dvě magistrály v místě Čechova domu.
○ Prostor hřbitova rozšířit prostorem u Vesny.
○ Definovat prostor okolo Domu kultury.
● Finalizovat materiál arch. Ryšky, jenž bude směřovat na diskuzi s RM a občany do
16. ledna 2018 a předat materiál předsedovi komise. V dubnovém zpravodaji
zveřejněna anketa, trvání cca 1,5 měsíce. Další veřejné projednání na základě priorit
komise.
Úkol: (Tajemník komise) Pozvat arch. Ryšku na lednové jednání Komise rozvoje a žp.

4. Zdroj tepla pro město
● J. Miklík představí návrh: 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 části energetika.
● J. Miklík: Zvážit kotelnu u fy TOKOZ a napojit tak páteřní část města.
Úkol: Tajemník komise pozve p. Šajba (Satt), p. Šorfa, p. místostarostu na únorové jednání
komise.
Úkol: Témata pro jednání připraví členové komise do následujícího souboru
https://docs.google.com/document/d/12QiCMvVAM2ahGTnHHG3fBbDWMdxo8PUsdNWQjrFQ
p5s/edit?usp=sharing

5. Řešení cyklodopravy na ul. Neumannova
dle materiálu RM č.j. 1239/2017/OPM
http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-074/1239-17-OPM.pdf
● Zohlednit požadavky cyklistické dopravy u nových SSZ, např. na ul. Dolní a
Neumannovi.
● Komise doporučuje zohlednit požadavek v generelu dopravy, který bude realizován v
roce 2018-2019.
● Následně proběhla diskuze nad podporou cyklodopravy na ulici Nádražní.
Úkol: (tajemník komise) Pozvat arch. Grimma a arch. Ryšku, zpracovatele PD na ul. Nádražní.
Požadavek na prezentaci návrhu řešení ul. Nádražní.

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 23.1.2018, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

