Zápis
z 3. jednání Komise rozvoje města
konaného dne 10. 4. 2019 ve Žďáře n. S.
Garant komise:Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
Předseda komise:Mgr. Zdeněk Navrátil
Tajemník komise:Ing. Jan Prokop
Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Bc. Roman Souček, Jaroslav Miklík, Ing. Miloslav
Sláma, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Jaromír Brychta
Omluveni: Mgr. Marek Novák, Ing. Jan Novák, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Rudolf
Voráček
Nepřítomni:
Hosté:Ing. Irena Škodová, Ing. arch. Zbyněk Ryška
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 10.4.2019.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 10.4.2019: Ing. Irena Škodová, Ing.
arch. Zbyněk Ryška
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

3. Neumannova ulice
○
prezentace materiálu městského architekta Z. Ryšky dle příloh.
○
Harmonogram soutěže:
■
červen 2019 materiál do ZM se zadáním zahájení přípravy soutěže na
územní studii Neumannova;
■
září 2019 participace s občany;

■
■
○
○

říjen 2019 materiál do ZM se zadáním soutěže;
do jara 2020 vyhodnocení soutěže;
Návrh p. Součka - upravit zadání p. arch. o bližší definování prostoru pro
řešení bytové problematiky města;
Místostarostka Řezníčková - projednat na komisi komunálu a živ. prostředí tajemník zašle paní místostarostce materiály z dnešního jednání k projednání
na komisi komunálu;

4. Projekty města - aktuální stav (ORUP)
○
návrh p. Slámy - problematika řešení dopravního značení u rekonstrukce
Vodárny - hlavní silnice k vodárně, nezvýhodňuje dominantní a rizikovou
skupinu - chodce a cyklisty;
○
referovala Ing. Škodová o investičních projektech města realizovaných či
připravovaných k realizaci;

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne ve středu
15.5.2019, v 16:30 v zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova
227/1 ve Žďáře nad Sázavou.
Příště bude projednáváno téma: Tvrz - prezentace záměru,
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře n. S. - aktuální stav realizace a projektové přípravy
(další části nemotorové dopravy)

