Zápis
z 31. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 29. 05. 2018 ve Žďáře n. S.
Garant komise:Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda komise:Ing. Aleš Studený
Tajemník komise:Ing. Jan Prokop
Přítomni: Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Ph.D., Ing. Martin Černý, Ing. Jan Novák, Ing.
Stanislav Večeřa, Anna Janů, Bc. Lucie Zemanová
Omluveni: Ing. Aleš Studený, Radek Studený, Tomáš Sedláček, Ing. Oldřich Sedlák,
Nepřítomni:
Hosté:Ing. Irena Škodová, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Roman Hanák
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Volba dočasného předsedy
Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise, ze zdravotních důvodů, byla navržena předsedkyně
komise pro 31. jednání Bc. Lucie Zemanová.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Předsedkyní pro 31. jednání komise byla zvolena Bc. Lucie Zemanová.

2. Program jednání
Hlasování o programu jednání 29.05.2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

3. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 29.05.2018: Ing. Irena Škodová, Ing. arch. Zbyněk
Ryška, Ing. Roman Hanák, Jiří Hemza
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

4. Kontrola úkolů
● Výstupy PS Nemotorová doprava - bod 3 - Dotaz komise na OKS - jak je zajištěna
pravidelná údržba? Je čištění zařazeno do plánu údržby komunikací?
○
Odpověď vedoucí OKS: Na závěr čištění komunikací ve městě a v místních

částech se po zimním období 1x za rok cyklostezky strojně zametou. V průběhu
roku se již uklízí pouze po mimořádných událostech (silném větru atd.). Dle
klimatických podmínek se ještě případně na podzim uklízí některé části
cyklostezek od listí. Samostatně, a to i podle kapacity pracovníků VPP, je
postupně dle stavu na jednotlivých stezkách řešeno odstranění nánosů apod.,
které nelze uklidit strojně.
● 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.
○
Prozatím nebylo dokončena projektová dokumentace v tištěné verzi.
● Do konce dubna má být odevzdána studie, která prověří umožnění trasy pro cyklo
dopravu v jednosměrce na ulici Novoměstská - Vančurova.
○
Předložena PD členům komise.
● Úkol: Arch. Ryška zpracuje výsledky z diskuze a navrhne body řešení, které zašle
komisi k projednání na příští jednání komise.
○
Materiál arch. Ryšky zaslán jako podklad při jednání komise.
● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.

5. Analýza vzorků vody řeky Sázavy
Na jednání je přítomen Ing. Roman Hanák - Odborník pro analýzu vzorků z fy Aquatis.
Podkladem pro jednání je materiál “Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a pod městem
Žďár nad Sázavou” předložený osobně na jednání komise, vyhotovený fy Aquatis.
● Ing. Hamák - dle přílohy č. 1 - vyhodnotily se dva profily, pod Pilskou nádrží, a v obci
Sázava. Data jsou za poslední 3 roky. Což je pro detailnější vyhodnocení nedostačující.
Nejvýznamnější zhoršení - 10x nárůst u znečištění ukazatele mikrobiálního znečištění,
termotoleantní koliformní bakterie, které indikují fekální znečiště., je přímo vypouštěno z
domácností příp. dalších zdrojů. Z ČOV toto znečištění pravděpodobně není. Další
zvýšené hodnoty živin - fosfor a dusík, tedy znečištění z domácností, myček apod. Do
toků se dostává přímo, či nedostatečným čištěním. Další ukazatele poukazují i na
zemědělské znečištění hnojivy. Zlepšení je zaznamenáno u organického uhlíkatého
znečištění, zákal toku. Zlepšení z důvodu fytoplanktonu v Pilské nádrži v letním období,
tedy silnější znečištění na prvním měřeném profilu - uvolňují se např. sinice z nádrže. Po
12 km se tyto látky rozpouští a je zaznamenáno lepší znečištění.
● Ing. Hamák - navrhuje oproti původnímu návrhu v příloze č. 2 úpravu profilů na 3 místa.
Profil pod Stavištěm je již monitorován. Zůstává tedy pod Bránským rybníkem, nad ČOV,
pod ČOV. Monitoring po 12 měsíců. Navrhuje udělat i za letních bouřek vzorky vody - z
důvodu výplachů a dalších možností analýz mimo pravidelný režim. Získat monitoring z
Velkého Dářka. Získat data z ČOV. Provozní řád kanalizace. Vodoprávní rozhodnutí k
ČOV, k výústím, k dešťovým stokám apod.
Členové komise berou na vědomí analýzu prezentovanou Ing. Hanákem a doporučuje připravit
rozšíření monitoringu na více profilů dle návrhu.

6. 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 prezentoval (viz příloha č. 3) vizi řešení Neumannovi lokality (od Polikliniky
až po Vesnu). Lokalita zahrnuje 3 jednotlivá území v hlasování Strategie centrum
(Neumannova, Atrium, Hřbitov). Jedná se o komplexní část území, která může být v
následných krocích rozdělena do tří jednotlivých etap, postupů zpracování přípravy a
realizace. Je však nutné zachovat jednotnou koncepci celého území definovanou v
urbanistické studii. Návrh základní koncepce zadání je uveden v příloze č. 4.
Arch. Ryška doporučuje vypracovat urbanistickou studii co nejdříve. V příloze č. 5 uvádí
pro variantu regulačního plánu časovou náročnost. Regulační plán však nedoporučuje
paní Škodová. Po krátké diskuzi je doporučeno řešit prvotně lokalitu v urbanistické studii.
Zadání pro urbanistickou studii představí arch. Ryška komisi k vyjádření, příp. ke
konzultaci změn.
Následně proběhla diskuze ohledně možností zpracování a postupů, kolize se Strategií
centrum. Komise následně navrhla pokračování přípravy.

Návrh RM: Komise navrhuje RM, aby městský architekt pokračoval v přípravě architektonické
soutěže na lokalitu Neumannova viz příloha č. 4.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

SCHVÁLENO

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 19.06.2018, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

