Zápis
z 9. jednání Komise rozvoje města
konaného dne 04.12.2019 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, Jaroslav Miklík, Ing. Miloslav Sláma, Bc.
Roman Souček, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Jan Novák
Omluveni:Mgr. Marek Novák, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomni:
Hosté:Ing. arch. Zbyněk Ryška
Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková (místostarostka města)
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 04.12.2019.
Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 04.12.2019: Ing. arch Zbyněk
Ryška
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byla účast hostů schválena.
V průběhu jednání přišel Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček.
3. Projektové dokumentace 2019-2020
● Host: Ing. arch. Zbyněk Ryška
● Aktuální informace o PD na bytové domy na Klafaru, Úpravy okolo Tvrze
● Prezentace k úpravám okolo Tvrze (Ryška) - viz příloha 1
○ apel p. Ryšky, aby prezentace byla poskytnuta všem zástupcům
politických stran,
○ námět p. Součka: pokud je veřejné projednávání záměru, umístit
poutač do místa realizace před samotným projednáváním.

● Prezentace k byt. domu na ul. Sázavská (Ryška) - viz příloha 2 Územní studie
○ členové komise mají možnost vyjádřit se do příštího jednání komise

Informace dle paní Škodové k připravovaným PD:
● Průmyslová zóna – jde o stavbu inženýrských sítí a komunikací na pozemcích
mezi ulicí Novoměstskou a Jamskou – byla představena na minulém jednání
komise
● Pěší zóna – projekt vychází z architektonického návrhu arch. Grimma
● Domy se závazky – výstavba objektů na ul. Sázavská
● Tvrz - je projekt k ÚR, který byl představen na setkání s občany, část
požadavků z projednávání byla do projektu zapracována. Projekt byl včera
odpoledne odevzdán a bude do konce roku prezentován na webu
● Lávky – nová lávka na ul. Nábřežní a druhá za Domem kultury – zatím se
projednával návrh, který se prověřuje.
○ komentář arch. Ryška - zadán projekt. Posunutí mostu naproti
přechodu ul. Nábřežní. Lávka u dr. Drože celokovová bezbariérová. Viz
příloha č. 3 zápisu.
○ Komise navrhuje RM, aby byl zadán při zpracování PD přístup k vodě
u jednotlivých lávek - ul. Dr. Drože a Nábřežní. Přístup k vodě by tak
mohl propojovat další přístupy u vodárny, a nové cyklolávky na
Farčatech.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Návrh byl přijat.

(zeleně označené akce jsou kryté rozpočtem, ostatní budou řešeny pouze pokud
budou podpořeny finančně v rozpočtovém opatření)
● Propojka Lučiny – Jamská – pokračování dle studie. Dopravní propojení
obchodního centra a Jamské.
● Chodníky Vysocká ulice - projekt rekonstrukce chodníků podél stávající
komunikace, kterou má opravovat Kraj
● Lávky pod Bránským rybníkem – oprava stávajících lávek pod Bránským
rybníkem – požadavek OKS – stávající lávky jsou v havarijním stavu
● Šedá voda – úpravy rozvodů v budově MěÚ
● Skládka výkopků – příprava území pro ukládání výkopové zeminy ze staveb
města
● Drobné akce, parkoviště - Purkyňova ul a ul. Vejmluvova

● MK Göttlerův rybník – projekt místní komunikace před hráz nebo vedle hráze
ze ZR 7
● Studie možnosti vybudování nového rybníku případně tůně v nivě Stržského
potoka
● Most pod Tálským mlýnem – předán požadavek OKS – stávající most je v
havarijním stavu
● Úprava a revitalizace záchytného příkopu nad ulicí Vejmluvova
● Průlehy kolem silnic a zadržování dešťové vody
● Streetpark – pokračování projektu podle studie arch. Grimma
● Dvůr OKS – požadavek OKS na vybudování nového stavebního dvora, po
místě v trase propojky Jihlavská – Brněnská
Tab. - projekty dle schváleného rozpočtu pro rok 2020

4. Poznámky
○
Návrh předsedy: v souvislosti s generelem dopravy pozvat p. Drdlu
○
Návrh předsedy: Stržský potok (návrh p. Slámy) - nové téma
○
Návrh předsedy: Streetpark - studie a další pokračování, vize - nové téma
○
Návrh předsedy: Vodojem - Průmyslová škola - dopravní propojení,
možnosti nové MK, kruhová křižovatka pod Gottlerovým rybníkem,
○
Návrh: na lednovém jednání diskutovat a posbírat náměty na komunikaci
projektů s občany.
○
Námět: přizpůsobení města potřebám starších občanů - lavičky,
bezbariérovost, atd.
○
Námět: aktualizace Strategie rozvoje města.

○

Termíny jednání komise v roce 2020:
■ 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

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne ve středu
8.1.2020, 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: bude doplněno v pozvánce.

