Zápis
z 11. jednání Komise rozvoje města
konaného dne 12.02.2020 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, Ing.
Rudolf Voráček, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Novák, MUDr. Jan Mokříš
Omluveni:Bc. Lucie Zemanová,
Nepřítomni: Roman Souček,
Hosté:Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. Irena Škodová
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 12.02.2020.
Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 12.02.2020: Ing. arch. Rudolf
Grimm, Ing. Irena Škodová
Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byla účast hostů schválena.
Na jednání přišel Ing. Rudolf Voráček
3. Prezentace připravované projektové dokumentace Nádražní – pěší zóna
● Host: Ing. arch. Rudolf Grimm
● neveřejná část jednání od 16:00
○ arch. Grimm - prezentace přílohy 1 - Návrh řešení pěší zóna Nádražní. Návrh ještě dozná drobných změn.

○ Návrhy pro RM z diskuze: (Ing. Miklík) využití VO pro vánoční osvětlení
napříč celou šíří ulice;
○ (Ing. Sláma) Návrh pěší zóny by měl reflektovat stávající stav vjezdu
cyklistů - pěší zóna musí být značena s možností vjezdu cyklistům. Ing.
arch. Grimm přislíbil návrh zapracovat do finální verze.
○ Návrh parkování taxi služby - při vstupu na pěší zóně. Návrh, aby
projekt tuto situaci řešil.
Na jednání přišel Mgr. Jaromír Brychta.
● veřejná část s občany a členy Komise komunálu a životního prostředí od
17:00.
○ Prezentace Ing. arch. Grimm - příloha č. 1.
○ Dotazy občanů:
■ Bude v ulici reklamní válec? - Dle p. starosty nikoliv.
■ Reklama v ulici - dle p. starosty bude řešena manuálem pro užití
reklamy.
■ Rozmístění cyklostojanů - dle arch. Grimma bude rovnoměrné
rozmístění.
■ Žádosti o přípojku plynu musí být zaslány obratem na MěÚ.
Majitelé již byli osloveni v minulých týdnech.
■ Bude pěší zóna napojena na horkovod? - Informace bude
zajištěna.

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne ve středu
25.3.2020, v 17:00 v zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou.
Na příští jednání bylo navrženo téma: Sportoviště ve městě. Streetpark Libušín
- studie a další pokračování, vize. Hosté: arch. Ryška, p. Kovařík.

