Zápis
z 29. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 27. 03. 2018 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, Ph.D., Ing. Stanislav Večeřa,
Anna Janů, Radek Studený, Ing. Martin Černý, Ing. Oldřich Sedlák, Bc. Lucie Zemanová,
Omluveni:Ing. Jan Novák, Tomáš Sedláček,
Nepřítomni:
Hosté:
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 27.03.2018
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 27.03.2018. Na jednání komise nebyli přítomni
žádní hosté.

3. Kontrola úkolů
● Vyhledávat dotace na sportoviště (fotbalový stadión) z FV - návrh na zrušení.
○ Dle návrhu komise byl úkol zrušen.
● Sledovat plnění bodů úředníky města z materiálu PS Městská zeleň.
○ Úkol: tajemník - Pozvat p. Hemzu a zástupce OKS na dubnové jednání
komise.
● Sledovat plnění bodů úředníky města z materiálu PS Nemotorová doprava.
○ Úkol: tajemník - Pozvat p. Slámu a paní Škodovou, příp. další zástupce
odpovědných odborů MěÚ na květnové jednání komise.
● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.

4. Revitalizace sportovní zóny
Projednání materiálu ORUP Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou:
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje-a-uzemniho-planovani/revitaliza
ce-sportovni-zony-ve-zdare-nad-sazavou
Závěr: Komise doporučuje RM, aby respektovala při projednání záměru výstavby občanského
vybavení ve sportovní zóně Bouchalky, materiál Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou
a byl zohledněn při posuzování dalších rozvojových aktivit v této lokalitě.
Úkol: Komise žádá Ing. arch. Ryšku, aby zhodnotil příp. aktualizoval stávající studii Revitalizace
sportovní zóny Žďár nad Sázavou v souladu se stávající výstavbou zázemí pro fotbal a tenis,
příp. dalších investic plánovaných či již realizovaných městem.
Problematika stání autobusů na parkovišti před zámkem. Zákaz stání je nerespektován. Otázka,
zda jsou řidiči dostatečně informováni o možnosti parkovat legálně na parkovišti u fotb.
stadionu.
Úkol: Starosta (ORUP, OKS, OD): Parkování pro autobusy musí být označeno dopravním
značením, směřované na centrální parkoviště u fotbalového a tenisového stadionu.
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

SCHVÁLENO

5. Analýza vzorků vody řeky Sázavy
Seznámení s průběhem získávání výsledků z analýzy vzorků vody řeky Sázavy.
Paní Škodová zaslala seznam lokalit výustí do řeky Sázavy. V tabulce jsou zaznamenány v
posledním sloupečku výstupy VAS a.s.
O výsledcích kvality bude informovat na příštím jednání komise. Zváží pozvání odborníka.
Zvážit pozvání zástupce Povodí Vltavy - řeky Sázavy, aby mohl zodpovědět dle výsledků, kdo je
hlavním znečišťovatelem, příp. jaký druh znečištění se nachází v řece.
Komise by na příštím jednání ráda znala vývoj znečištění v posledních 5, 10 letech. Popis
vzorků nejen z jednoho roku.

6. Lokalita ulice Neumannova
Úkol z 27. jednání komise - specifikovat problémové části, úseky, situace lokality ulice
Neumanova a příp. návrhy na řešení problémových oblastí dle návrhu arch. Ryšky.
Termín dle 28. jednání komise - 17.4.2018.
Témata k řešení dané lokality:
- zvážit využití “zelené plochy” u hřiště Rákosníček - jako předprostor bazénu,
- problematika přechodu za KB k cyklotrase Poliklinika,
- problematika přechodu mezi vjezdu na tržnici a pod Lídlem,
- zvážit pěší trasu po druhé straně Neumannovi ulice (u centrálního parkoviště) od hlavní

-

křižovatky až po křižovatku k Relaxu,
zefektivnit stávající centrální parkoviště pro více parkovacích míst,
vytvořit trasu pro pěší od centrálního parkoviště k Relaxu,
vytvořit parkování pro bazén,
respektovat zeleň v daném místě,
vytvářet nové cyklotrasy a trasy pro pěší spojující jednotlivé body zájmu,
rekonstruovat průchody směrem do náměstí, případně zřídit další dle možností parteru
umístění městské tržnice

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 17.04.2018, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

