Zápis
ze 7. jednání Komise rozvoje města
konaného dne 9.10.2019 ve Žďáře n. S.
Garant komise:Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
Předseda komise:Mgr. Zdeněk Navrátil
Tajemník komise:Ing. Jan Prokop
Přítomni: Jaroslav Miklík, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing.
Miloslav Sláma, Bc. Lucie Zemanová,
Omluveni:Ing. Jan Novák, Mgr. Marek Novák, Ing. Rudolf Voráček,
Nepřítomni: Bc. Roman Souček,
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 9.10.2019.
Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 9.10.2019: Ing. Irena Škodová,
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byla účast hostů schválena.

3. Výstavba na Klafaru
● prezentuje host: Ing. arch. Zbyněk Ryška
● Plánované 3 nové bytové domy.
● První bytový dům - bydlení se závazky 15 bytů.
● Další dva byt. domy pro potřeby města - 35 bytů - nájemné.
● Parkování pro obyvatele pod domy.
● Proběhlo výběrové řízení na zpracování územní studie, které obsahuje
kompletní řešení území vč. parkování, komunitních částí, zeleně. Kompletní
dokumentace pro stavební řešení do 31.8.2020.

4. Studie - Neumannova - posun v řešení
● prezentuje host: Ing. arch. Zbyněk Ryška
● Organizuje se architektonická soutěž na cca 10 ha dle Strategie centrum (od
Magistrály, území před poliklinikou, za obchodními domy až po DDM.
● Dvoukolové hodnocení - v prvním kole ideová verze, ve druhém kole
rozpracovaná ideová verze do bližších podrobností vč. možnosti rozpracování
projektu Atrium a Magistrála. Do druhé kola postupuje pouze prvních pět
nejlepších návrhů z kola prvního.
● Nad rámec původního zadání byla přidána magistrála. A zvažuje se lokalita u
kostela na ul. Horní.
● Harmonogram připravované soutěže může narušovat schválenou Strategii
centrum, kdy přeskakuje magistrála jiné návrhy.
● Předpoklad 04/2020 JŘBU, 12/2020 Územní studie.
● Komise doporučuje RM pokračovat v arch. soutěži.

5. Projekty města - aktuální stav (ORUP)
● Informace o probíhajících stavbách - Ing. Irena Škodová

6. Návrh termínů konání Komise rozvoje města
● Tajemník komise:
○ 8.1.2020
○ 12.2.2020
○ 11.3.2020
○ 8.4.2020
○ 13.5.2020
○ 10.6.2020
○ 9.9.2020
○ 7.10.2020
○ 11.11.2020
○ 2.12.2020

7. Pozvánka (tajemník komise)
○
Setkání s občany - 16. října 2019 v 18 hodin, Knihovna Matěje Josefa
Sychry (dětské oddělení) - Čistota vody + hospodaření s dešťovými
vodami.

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne ve středu
13.11.2019, v 16:30 v zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou.
Na příští jednání bylo navrženo p. předsedou: Projekt Revitalizace stromořadí
a spojené téma s komisí komunálu.

