Zápis
z 30. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 17. 04. 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., Radek Studený, Ing.
Martin Černý, Ing. Oldřich Sedlák, Ing. Jan Novák
Omluveni: Tomáš Sedláček, Ing. Stanislav Večeřa, Mgr. Zdeněk Navrátil, Anna Janů, Bc.
Lucie Zemanová
Nepřítomni:
Hosté: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Miloslav Sláma
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 17.04.2018
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 17.04.2018: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Miloslav
Sláma
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

3. Kontrola úkolů
● Sledovat plnění bodů úředníky města z materiálu PS Městská zeleň.
● Sledovat plnění bodů úředníky města z materiálu PS Nemotorová doprava.
● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.

4. Závěry z řešení materiálu PS Nemotorová doprava
Podkladem pro projednání je příloha č. 1 - PS Nemotorová doprava_plnění úkolů.
● Pozván Ing. Miloslav Sláma - vedoucí pracovní skupiny Nemotorová doprava.
● bod 1. Ing. Sláma doporučuje řešení varianty vodorovného a svislého dopravního
značení dle jeho návrhu viz příloha zápisu č.2 - Cyklotrasa Hamry - Polnička. Dle
konzultace s krajským cyklokoordinátorem panem Stejskalem by část stezky mezi
cyklostezkou od ul. Kovářova po napojení na cyklostezku na ul. 1. máje měla být
označena místní cyklotrasou (označena trojčíselným značením). Svislé značení je
možné řešit za finanční pomoci Krajského úřadu kraje Vysočina, který by ve
spolupráci s Klubem českých turistů značení realizoval. Vodorovné značení musí být
řešeno pouze městem.
○ Ing. arch. Ryška doporučuje také řešení vodorovného a svislého značení z
důvodu zdůraznění významnosti cyklostezky, jako hlavní část cyklostezek pro
turisty a další cyklisty ve městě.
Návrh RM: Komise, po projednání, doporučuje realizovat vodorovné i svislé značení cyklotrasy
z Polničky do Hamrů n. S.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
●

bod 2. Podle realizace bodu 1. - Ing. Sláma souhlasí že bod realizuje osobně po
vyznačení na stezce.

●

bod 3. Podle informací z OKS byla v roce 2017 vyčištěna část trasy k Pilské nádrži. V
tomto týdnu (9.4.-13.4.2018) bude hotova oprava části cyklostezky za fotbalovým
stadionem a bude pokračovat čištění stezky v navazujících úsecích. Další oprava stezky
se plánuje na příští rok.
○ Úkol (tajemník): Dotaz komise na OKS - jak je zajištěna pravidelná údržba? Je
čištění zařazeno do plánu údržby komunikací?

●

bod 4. V současné době probíhá projekční příprava přechodu na ul. Strojírenská u
Penny – tak, aby odpovídal normě a požadavkům PS Nemotorová doprava, tj. oddělený
„přechodový“ pruh pro cyklisty. Projekt má být dokončen do konce dubna 2018.
○ Námět komise na řešení nebezpečného úseku formou retardéru dle materiálu p.
Slámy.
○ Úkol (tajemník): Předložit návrh projektové dokumentaci na nejbližším jednání
komise.

●

bod 5. Do konce dubna má být odevzdána studie, která prověří umožnění trasy pro
cyklo dopravu v jednosměrce na ulici Novoměstská - Vančurova.
○ Úkol (tajemník): Seznámit komisi se studií na příštím jednání komise.

5.

Závěry z řešení materiálu PS Městská zeleň

Výstup dle materiálu pro Radu města č. 1231/2017/OKS.
Úkol (Zemanová): Zaslat dotazy emailem na OKS ke zodpovězení, na příštím jednání komise
budou výstupy prezentovány.
Úkol (tajemník): Komise doporučuje informovat paní Radilovou o tomto materiálu a výsledcích
případného dalšího postupu. Pozvat paní Radilovou (městský krajinář) na příští jednání komise.

6. Analýza vzorků vody řeky Sázavy
Posunutí řešení bodu jednání na květen z důvodu nedokončení analýzy rozborů externím
odborníkem. Odborník je pozván na příští jednání komise k prezentaci materiálů analýz.

7. Lokalita ulice Neumannova
Témata k řešení dané lokality z 29. jednání Komise:
- 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
●
●
●
●

Arch. Ryška informoval komisi o ukončení lhůty povinnosti vypracovat studii pro dané
území. Může se rovnou pracovat na architektonické soutěži.
Arch. Ryška by rád soutěž vypsal do konce roku 2018.
Arch. Ryška Navrhl 3 témata k řešení dané lokality: Parkování, Zeleň, Zástavba
(Bydlení)
Následně proběhla diskuze nad navrženými tématy.

Úkol: Arch. Ryška zpracuje výsledky z diskuze a navrhne body řešení, které zašle komisi k
projednání na příští jednání komise.

8. Řešení problematiky kavek na Stalingradě
V dotazovně občanů si občané opakovaně stěžují na problémy s kavkami.
Přiložené fotografie ukazují závažnost vzniklé situace:
Travnatá plocha pod stromy je zcela pokrytá vrstvou trusu.
Silný zápach je cítit už na 10 metrů od stromů, na kterých ve velkých hejnech posedávají ptáci.
Situace pravděpodobně narušuje hygienické podmínky života ve městě .

Vozidla v okolí jsou také pokryta trusem.
Agresivní ptačí trus poškozuje majetek občanů.

Osloveny instituce CHKO Žďárské vrchy a Odbor životního prostředí MěÚ a podány bližší
informace. Viz příloha č. 3.
R. Studený: podklady CHKO a OŽP pouze uvádí faktické informace a nikoliv konkrétní řešení.
Je zapotřebí získat od odborníků trvalé řešení, které pomůže lidem i ptákům.
Návrh RM: Doporučuje RM, aby Městský úřad si vyžádal od CHKO návrh technického řešení na
trvale udržitelné soužití kavek a dalšího ptactva a občanů Žďáru nad Sázavou, aby nedocházelo
k poškozování majetku a nebyly porušovány hygienické podmínky.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 29.05.2018, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

